
Annetuskeskkonna https://minusaaremaa.ee/anna-oma-panus-admiral-bellingshauseni-

malestusmark/  (edaspidi Annetuskeskkond) omanik on MTÜ Saaremaa Merekultuuri Selts 

(registrikood 80009891), asukohaga Garnisoni tn 16a, Kuressaare, Saaremaa vald, Saaremaa, 

93815.  

Müügilepingu kehtivus, kauba- ja hinnainfo  

Müügitingimused kehtivad Annetuskeskuses annetuste tegemisel. Annetuskeskuses tehtavate 

annetuste info on märgitud annetustelehel. Teave annetuste kogumise eesmärgi  kohta on esitatud 

Annetuskeskkonnas vahetult annetuste info lehel.  

Tellimuse vormistamine  

Maksete valuutaks on euro (EUR). Annetuste teostamiseks tuleb klikkida nupul „Anna oma 

panus“. Annetuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad. Seejärel kuvatakse ekraanile 

kolm annetussumma suurust (5€, 10€ ja 25€), mille saab tasuda pangalingi kaudu. Leping jõustub 

alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Annetuskeskuse arvelduskontole. Kui annetuste 

eesmärgipärane kasutamine (Armiral Bellingshauseni mälestusmärgi loomine) mistahes põhjusel 

tühistatakse, teavitatakse sellest annetajat esimesel võimalusel ning tagastatakse annetatud raha 

viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.  

Taganemisõigus 

Taganemisõigus annetustele ei laiendu. Probleemide ja küsimuste korral saab infot e-posti 

aadressilt maria@sasak.ee. 

Pretensiooni esitamise õigus  

Annetuskeskkond vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist 

võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.  

Otseturustus ja isikuandmete töötlemine  

Annetuskeskkond kasutab ostja poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, 

e-maili aadress, pangarekvisiidid) annetuste töötlemiseks ja uudiskirjade saatmiseks. Annetajate 

nimekiri avaldatakse hiljemalt 01.09.2020 annetuskeskkonnas 
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https://minusaaremaa.ee/bellingshauseni-malestusmark/ Annetuskeskkond saadab ostjale 

uudiskirju ning pakkumisi ostja e-maili aadressile ainult juhul, kui ostja on selleks avaldanud soovi 

sisestades veebilehel e-kirja aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete 

saamiseks. Annetajal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja 

uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas 

toodud juhiseid.  

Vaidluste lahendamine  

Kui annetajal on Annetuskeskkonna osas pretensioone, tuleb need saata e-posti aadressile 

maria@sasak.ee või helistada telefonil: +372 4 520 570. Kui annetaja ja Annetuskeskus ei suuda 

lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on annetajal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni 

poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin: 

https://komisjon.ee/et/avalduse-esitamine  Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada 

annetaja ja Annetuskeskuse vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Annetaja kaebuse 

läbivaatamine komisjonis on tasuta. Annetaja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi 

lahendava platvormi poole. 
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