Ülemaailmne võistlus Tableau Public Iron Viz Global Qualifier Contest – ametlikud
reeglid
JÄRGMISEL VÕISTLUSEL SAAVAD OSALEDA TARKVARA TABLEAU PUBLIC NÕUETEKOHASELT
REGISTREERITUD KASUTAJAD, KES ON ARGENTINA, AUSTRAALIA, AUSTRIA, BELGIA, KANADA (V.A
QUEBEC), HIINA, TŠEHHI VABARIIGI, TAANI, EESTI, SOOME, PRANTSUSMAA, SAKSAMAA, KREEKA,
HONGKONGI, UNGARI, INDIA, IIRIMAA, JAAPANI, LUXEMBOURGI, HOLLANDI, UUS-MEREMAA, NORRA,
POOLA, RUMEENIA, SINGAPURI, LÕUNA-AAFRIKA, LÕUNA-KOREA, HISPAANIA, ROOTSI, ŠVEITSI,
ÜHENDKUNINGRIIGI VÕI AMEERIKA ÜHENDRIIKIDE SEADUSLIKUD ELANIKUD JA VASTAVAD
JÄRGMISTELE TINGIMUSTELE. ÄRGE REGISTREERUGE SELLELE VÕISTLUSELE, KUI TE POLE NENDE
ÕIGUSPIIRKONDADE ELANIK VÕI KUI KOHALIK SEADUS KEELAB TEIL SELLEL OSALEDA.
VÕISTLUSEL OSALEMINE KUJUTAB ENDAST NENDE AMETLIKE TINGIMUSTEGA NÕUSTUMIST.
1. Võistluse kirjeldus. Võistlus Tableau Public Iron Viz Global Qualifier Contest („võistlus“) on oskustel
põhinev võistlus, mille käigus tarkvara Tableau Public saab esitada töövihiku, kasutades tarkvara
Tableau Public allpool kirjeldatud viisil. Võistlus on kehtetu, kui see on seadusega keelatud.
2. Toimumisaeg. Võistlus algab 1. juunil 2021 kell 00.01 Vaikse ookeani aja järgi („PT“) ja lõpeb 1. juulil 2021 kell
23.59 PT („toimumisaeg“).
3. Nõuetele vastavus. Selleks, et vastaksite võistluse nõuetele, peate registreerumise ajal: i) olema tarkvara
Tableau Public nõuetekohaselt registreeritud kasutaja (vt registreerimisteavet veebisaidilt
www.public.tableau.com/s/ ); ii) olema registreerunud võistlusele nõuetekohaselt võistlejaks saidil
www.tableau.com/iron-viz; iii) olema Argentina, Austraalia, Austria, Belgia, Kanada (v.a Quebec), Hiina, Tšehhi
Vabariigi, Taani, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Hongkongi, Ungari, India, Iirimaa, Jaapani,
Luxembourgi, Hollandi, Uus-Meremaa, Norra, Poola, Rumeenia, Singapuri, Lõuna-Aafrika, Lõuna-Korea,
Hispaania, Rootsi, Šveitsi, Ühendkuningriigi või Ameerika Ühendriikide seaduslik elanik; iv) olema oma
elukohariigis täisealine ja v) rääkima inglise keelt piisavalt soravalt, et suuta oma esitatud materjale esitleda.
Ettevõtte Tableau Software, LLC („Tableau“ või „sponsor“); ettevõtte Salesforce.com, Inc. töötajad ja esindajad
ning nende vanemad, esindajad, allüksused, reklaamiagentuurid; ükskõik millise auhinna pakkujad;
riigiasutuste töötajad ja selliste asutuste töötajad, kes on seotud võistluse arendamise, tootmise, elluviimise,
haldamise või täitmisega, ning nende pereliikmed (vanemad, lapsed, õed-vennad, abikaasa või elukaaslane) ja
samas leibkonnas elavad inimesed ning võistluse kohtunikekogu liikmed (kes on määratletud allpool) (ühiselt
„võistlusega seotud isikud“) ei oma õigust võistlusel osaleda. Sponsor jätab endale õiguse igal ajal nõuetele
vastavust kontrollida ja vaidlusi lahendada.
4. Registreerumisjuhised. Võistlusele registreerumiseks tuleb selle toimumisajal teha järgmist: i) külastada
saiti www.tableau.com/iron-viz („sait“); ii) järgida saidil antud juhiseid võistleja registreerimiseks võistlusele;
iii) laadida nõuetekohaselt alla Tableau tarkvara ja luua ühendus a) tasuta ja avalikult kättesaadava riikliku või
avaliku andmekogumiga või b) andmekogumiga, mille teete teadlikult tasuta ja piiranguteta avalikult
kättesaadavaks (igaüks eraldi „andmekogum“) (esitades käesoleva punkti 4 iii) b) alusel andmekogumi,
kinnitate, et väljastate need andmed avalikult kättesaadavate andmetena, millele ei kehti mingid piirangud
ega tingimused); iv) luua ja avaldada Tableau töövihik tarkvaras Tableau Public, lähtudes võistluse teemast:
andmed + rõõm (visualiseerige seda, mis teile meeldib); ja v) edastada töövihiku URL sponsorile saidil
www.tableau.com/iron-viz („esitatud materjal“). Teie esitatud materjal peab põhinema üksnes
andmekogumil, mille teadlikult esitate ja lubate avalikustada, ning see peab olema tasuta avalikult
kättesaadav kogu toimumisaja vältel. Teie esitatud materjal tuleb teha soovi korral allalaaditavaks. Kõik
esitatud materjalid peavad olema kooskõlas kõigi Tableau kasutustingimustega saidil
www.tableausoftware.com/tos.
Iga osaleja võib esitada toimumisaja jooksul ainult ühe töö. Sponsor peab esitatud materjali toimumisaja jooksul
kätte saama.
Võistlusele esitatud materjale ei arvestata. Esitamise tõend ei kujuta endast sponsori poolse kättesaamise
tõendit. Auhinna võivad võita ainult nõuetele vastavad esitatud materjalid, mille sponsor on toimumisaja jooksul
kätte saanud. Võistlusega seotud isikud ja Interneti/võrguteenuse pakkujad ei vastuta (i) esitatud materjalidele
juurdepääsu puudumise, nende kaotsimineku, hilinemise, valesse kohta suunamise, moonutamise, kahjustamise,
reeglitevastasuse, muutmise, võltsimise, petturlikkuse, mittetäielikkuse või loetamatuse eest ega ii) ühegi arvuti-,
võrgu-, telefoni- või tehnilise rikke eest, mis võib aset leida. Loetamatud, mõistetamatud, juurdepääsuta,

mitteavalikud, mittetäielikud, seosetud, hilinenud, valesse kohta suunatud, kahjustatud, reeglitevastased,
võltsitud, petturlikud või moonutatud esitatud materjalid diskvalifitseeritakse. Sponsor jätab endale õiguse oma
äranägemisel diskvalifitseerida mis tahes esitatud materjalid, mis nendele ametlikele reeglitele ei vasta.
Eespool kirjeldatud viisil materjale esitades nõustute, kinnitate ja garanteerite, et teie esitatud materjal on
allpool määratletud esitamise reeglite ja piirangutega kooskõlas. Sponsor võib otsustada mis tahes esitatud
materjali eemaldada või diskvalifitseerida teid võistluselt, kui ta arvab, et teie esitatud materjal ei ole reeglite
ja piirangutega kooskõlas. Kui registreerumistoimingud on tehtud ja järgite reegleid ning
piiranguid, siis registreeritakse teid („osalejat“) ühekordselt võistlusel osalejaks.
Esitatud materjali puudutavad reeglid ja piirangud
a.

Nõustute veebisaidi www.tableausoftware.com kasutustingimustega saidil
www.tableausoftware.com/tos ja annate käesolevaga Tableaule tühistamatu, kasutustasuta,
ülemaailmse, edasilitsentsitava litsentsi oma esitatud materjali kasutamiseks reklaami, turunduse
vms (muu hulgas allpool 11. jaotises kirjeldatud) eesmärgil.

b.

Teie esitatud materjal peab olema ingliskeelne.

c.

Teie esitatud materjal ei tohi edastada valelikku, mittetäielikku, ebatäpset või eksitavat teavet.

d.

Teie esitatud materjal peab olema teie originaallooming ja kuuluma 100% teile või teil peavad
olema õigused 11. jaotises kirjeldatud õigusi anda.

e.

Teie esitatud materjal ei tohi (sponsori arvamuse kohaselt): i) rikkuda ühegi kolmanda isiku
intellektuaalse omandi õigusi ega muid õigusi, sh autoriõigused, kaubamärgiõigused,
patendiõigused, konfidentsiaalsus või privaatsuse ja avalikustamise õigused; ii) sisaldada
halvustavat ega laimavat sisu; iii) sisaldada ähvardusi ühegi isiku, koha, ettevõtte või grupi suhtes;
iv) olla sündsusetu või solvav; v) kujutada riskantset käitumist; vi) sisaldada materjali, mis õhutab
sallimatust, rassismi, vihkamist või soovib kahjustada mõnda rühma või üksikisikut rassi, soo,
religiooni, rahvuse, puude, seksuaalse orientatsiooni või vanuse põhjal, ja/või vii) sisaldada
omavoliliselt lisatud kolmanda isiku kaubamärki või logo.

f.

Kinnitate ja garanteerite, et: i) esitatud materjal ei riku ühtegi kehtivat seadust, reeglit või määrust;
ii) kuivõrd esitatud materjal kujutab mõnda inimest või selles kasutatakse mõne inimese häält või
muid omadusi, siis olete teie ise see inimene, keda kujutatakse, kelle häält on kuulda või keda muul
viisil esitatud materjalis esitletakse, või vastasel korral olete saanud igalt inimeselt, kes materjalis
esineb, kirjaliku loa anda sponsorile käesolevates ametlikes reeglites kirjeldatud õigused ja teete
sellistest lubadest kirjalikke koopiaid, mida sponsorile tema soovi korral edastada, ja iii) esitatud
materjal vastab kõigile käesolevate ametlike reeglite nõuetele.

g.

Teie esitatud materjal sisaldab andmekogumit, mis on avalikult kättesaadav või mis tehakse nüüd tasuta
avalikult kättesaadavaks ega sisalda andmeid, mis peaksid jääma konfidentsiaalseks või privaatseks.

h.

Materjali esitades ning selles võistluses osaledes kinnitate ja garanteerite, et teie osalemine
võistlusel toimub üksnes individuaalselt ja mitte mitmest inimesest koosneva rühmana või teie
tööandja või mõne muu juriidilise isiku või organisatsiooni nimel.

Kui osalete selles võistluses oma mobiilseadme kaudu (millist teenust võib olla võimalik kasutada ainult valitud
seadmete ja osalevate võrguteenuse operaatorite kaudu ning mis pole osalemiseks nõutav), siis võidakse teilt
võtta tasu teie mobiilseadme tavapärase andmekasutuse eest, lähtuvalt teie võrguteenuse pakkuja
andmepaketist. Andmekasutusele võidakse kohaldada tavapäraseid kasutusaja ja operaatori tasusid ning muid
tasusid ja need lisatakse teie võrguseadme arvele või arvestatakse maha ettemaksujäägist. Võrguoperaatorite
hinnad on erinevad, seega saate teavet oma konkreetse andmepaketi kohta oma võrguoperaatorilt.
5. Kuidas võita? Alates 6. juulist 2021 kuni 30. juulini 2021 hindab sponsori valitud žürii („žürii“) iga
nõuetele vastavat materjali järgmiste hindamiskriteeriumide („hindamiskriteeriumid“) alusel, andes
sellele kuni 5 punkti iga hindamiskriteeriumi eest, kokku 15 punkti:
1.
2.
3.

andmekogumi analüüs esitatud materjalis;
esitatud materjali kujundus ja
jutustamine esitatud materjalis (märkus: ei pea kasutama Tableau funktsiooni StoryPoints).

Žürii hindab iga esitatud materjali ja annab sellele lõplikud punktid, mis koosnevad iga eespool nimetatud

kriteeriumi eest antud võrdse kaaluga punktidest. Võitjateks valitakse žüriilt kolm kõrgeimat punktisummat
saanud materjalid. Viigi korral valitakse võitjaks materjal(id), mis sai(d) žüriilt kõrgeima punktisumma
kategoorias „andmekogumi analüüs esitatud materjalis“.
13. augustil 2021 või ligikaudu sellel ajal valitakse kolm võimalikku finalisti ja seitse võimalikku paremuselt
järgmist võistlejat, neid teavitatakse meili teel ja nad kuulutatakse välja avalikes foorumites, üritustel või
meedias, lähtudes sponsori otsustest, valikutest ja kinnitustest. Kui võimalik võitja ei vasta teatele kolme päeva
jooksul teate esmakordsest saatmisest, siis selline võimalik võitja diskvalifitseeritakse ja hindamiskriteeriumide
põhjal valitakse ülejäänud nõuetele vastavate tööde hulgast uus võitja.
Žürii otsused on kõigis võistluse hindamise aspektides lõplikud. Sponsor ja tema emaettevõte, sidusettevõtted,
allüksused, töötajad, esindajad, ametnikud ja direktorid, reklaami- ja võistlusagentuurid ning nende
ametnikud, direktorid, töötajad ja nende vastavad esindajad ei vastuta võitja teavitamise katsete
ebaõnnestumise eest. Kohalduva seadusega maksimaalselt lubatud ulatuses võib sponsor nõuda, et iga
võimalik võitja allkirjastaks ja saadaks auhinna kättesaamiseks kolme päeva jooksul pärast teavitamist
nõuetele vastavuse ja vastutuse kinnituse ning avalikustamise loa. Kui i) võimaliku võitjaga ei õnnestu kolme
päeva jooksul ühendust saada; ii) mõnda nõutavat dokumenti (nt nõuetele vastavuse ja vastutuse kinnitust
ning avalikustamise luba) ei saadeta tagasi seitsme päeva jooksul; iii) kui võimalik võitja ei saa finaalis osaleda
või iv) kui võimalik võitja ei järgi ametlikke reegleid, leitakse, et ta ei vasta nõuetele või tal pole muul viisil
võimalik auhinda nimetatud viisil vastu võtta, siis jääb ta auhinnast ilma ja see antakse teisele võitjale,
lähtudes hindamiskriteeriumidest ja ametlikest reeglitest. Kui trükivea või mõne muu vea tõttu on auhinna
nõudjaid rohkem kui käesolevates ametlikes tingimustes nimetatud arv, antakse auhinnad eeldatavalt
õigustatult auhinda nõudvate võistlejate hulgast kõrgeima punktisumma saanud materjali esitajale, lähtudes
eespool kirjeldatud hindamiskriteeriumidest.
Võimaliku võitja kontrollimine: SPONSOR KONTROLLIB IGA VÕIMALIKKU VÕITJAT NING TEMA OTSUSED
ON LÕPLIKUD JA SIDUVAD KÕIGIS VÕISTLUSEGA SEOTUD ASPEKTIDES. OSALEJA EI VÕIDA AUHINDA,
ENNE KUI OSALEJA NÕUETELE VASTAVUS ON KONTROLLITUD JA OSALEJALE ON TEATATUD, ET
KONTROLLIMINE ON LÕPETATUD JA ROHKEM POLE VAJA MIDAGI TEHA.
6. Auhinnad. Kõik kolm finalisti saavad järgmise auhinna: i) üks digitaalne konverentsile registreerimine 2021.
aastal toimuvale digitaalsele Tableau konverentsile (mis praegustel andmetel peaks toimuma novembris 2021,
kuid toimumisaeg võib muutuda) (ligikaudne jaehind „LJH“: 0 $), ii) 200 $ väärtuses kinkekaart kasutamiseks
Tableau poes (LJH: 200 $) ja iii) kvalifitseerumine osalemiseks finaalis, kus lõplik(ud) võitja(d) võistlevad
lisaauhindade eest, tuginedes võistluse Iron Viz Global Championship ametlikele reeglitele („finalisti auhind“).
Seitse (7) paremuselt järgmist võistlejat saavad igaüks 200 $ väärtuses kinkekaardi kasutamiseks Tableau poes
(LJH: 200 $) („teine auhind“ ja koos finalisti auhinnaga ühiselt „auhind“).
Kõigi auhindade LJH kokku: 2000 $.
Kõik nimetatud rahasummad on antud USA dollarites.
Auhinna piirangud: KÕIK FÖDERAALSED, OSARIIGI JA KOHALIKUD MAKSUD SEOSES IGASUGUSE AUHINNA SAAMISE
VÕI KASUTAMISEGA
KOHUSTUB TASUMA VÕITJA. Auhindu ei saa edasi anda. Ühegi auhinna asendamine või väljavahetamine (sh
sularaha vastu) pole lubatud, kuid sponsor jätab endale õiguse asendada auhind mõne muu samaväärse või
suurema väärtusega auhinnaga. Sponsor ei asenda ühtegi kaotsiläinud või varastatud auhinda või auhinna osa.
Võistluse käigus on võimalik võita ainult käesolevates ametlikes reeglites nimetatud hulk auhindu. Auhind
koosneb ainult konkreetselt auhinna juurde kuuluvana nimetatud üksustest. ÜKS INIMENE SAAB VÕITA ÜHE
AUHINNA. Võitmise tõenäosus oleneb saadud nõuetele vastavate tööde arvust ja kvaliteedist.
Välja arvatud kehtivate tootja standardgarantiide korral, antakse auhinnad „OLEMASOLEVAL KUJUL“ ja ILMA
IGASUGUSE sõnaselge või kaudse GARANTIITA (sh kaudne garantii müügikõlblikkuse või konkreetseks
otstarbeks sobivuse kohta).
7. Lahtiütlus. Sponsor; Salesforce.com, Inc. ja ükski nende vastav emaettevõte, allüksus, sidusettevõte, direktor,
ametnik, professionaalne nõustaja, konsultant, alltöövõtja, advokaat, avalike suhete ettevõte, töötaja ega
reklaami- või turundusagentuur (ühiselt „vabastatud pooled“) ei vastuta järgmiste olukordade eest: a)
edastatavate materjalide, avalike häälte või osalemise hilinemine, kaotsiminek, valesse kohta jõudmine,

moonutamine või kahjustamine; b) telefoni, elektroonika, riistvara, tarkvara, võrgu, Interneti või muu arvuti või
sidega seotud talitlushäire või rike, mida sponsor või vabastatud pool mõistlikult kontrollida ei saa; c) võistluse
katkestused, vigastused või kahjud, mille on põhjustanud asjaolud, mis ei allu sponsori või vabastatud poolte
mõistlikule kontrollile, või d) trüki- või kirjavead võistlusega seotud materjalides.
8. Sotsiaalmeedia toetus puudub. Selle võistluse sponsor ei ole ning seda ei toeta ega halda ega ole sellega
seotud ükski sotsiaalmeedia platvorm, muu hulgas Facebook, Twitter ega LinkedIn. Igasugune teave, mida
võistlusega seoses edastate, on mõeldud võistlusega seotud isikutele ja mitte ühelegi sotsiaalmeedia platvormile.
Mõistate, et mis tahes sotsiaalmeedia platvormi kasutades ja sellega suheldes kehtivad teile nende saitide
kasutamist reguleerivad tingimused ja poliitikad. Seetõttu peaksite vaatama enne nende saitide kasutamist ja
nendega suhtlemist üle nende kehtivad tingimused ja poliitikad, sh privaatsuse ja andmete kogumise põhimõtted.
9. Nime, pildi jne kasutamine. Kui see pole seadusega keelatud, nõustuvad võitjad auhinda vastu võttes
sellega, et sponsor kasutab nende nime, pilti, aadressi (ainult linna ja osariiki), ütlusi, fotot, häält ja/või
esitatud materjali võistlusega seotud reklaami, turunduse ja müügitoetuse eesmärgil ning muudel
ärieesmärkidel mis tahes ja kõigis meediakanalites, mis on praegu teada või tekivad hiljem, kogu maailmas
ja täiendava teavitamiseta, hüvitiseta, tasuta, ülevaatamise ja nõusolekuta ning arvestamata moraalseid
õigusi. Võitjatelt võidakse küsida sellise nõusoleku kohta kirjalikku kinnitust.
10. Vastutuse piirangud. Võistlusel osaledes nõustuvad osalejad seadusega maksimaalselt lubatud ulatuses
kaitsma sponsorit ja tema emaettevõtet, seotud ettevõtteid, allüksusi, sidusettevõtteid, direktoreid,
ametnikke, töötajaid ning agente igasuguse vastutuse eest ja loobuma igasugustel alustel hagi esitamisest
seoses mis tahes nõuete, kulude, vigastuste või kahjudega, mis tulenevad võistlusest või järgmistest
asjaoludest: mis tahes auhinna edastamine või ebaõnnestunud edastamine, vastuvõtmine, valdus,
kasutamine või kasutusvõimaluse puudumine (sh nõuded, kulud, vigastused ja kahjud, mis on seotud tahtliku
või tahtmatu avalikustamise või privaatsuse õiguste, moraalsete õiguste, laimu või vales valguses
näitamisega), olenemata sellest, kas see toimub lepingu alusel, lepinguväliselt (sh hooletus), garantii või muu
teooria alusel.
KOHALDUVA SEADUSEGA MAKSIMAALSELT LUBATUD ULATUSES EI VASTUTA SPONSOR EGA VABASTATUD
POOLED ÜHEGI SPETSIAALSE, KAUDSE, JUHUSLIKU VÕI TEGEVUSEST TULENEVA KAHJU EEST, SH
KASUTUSVÕIMALUSEST, KASUMIST VÕI ANDMETEST ILMAJÄÄMINE, KAS SIIS LEPINGU ALUSEL,
LEPINGUVÄLISELT (SH HOOLETUS) VÕI MUUL VIISIL, SEOSES TEIE OSALEMISEGA VÕISTLUSEL VÕI TEIE
VÕIMALUSEGA VÕI VÕIMALUSE PUUDUMISEGA KASUTADA MÕNDA SEADET, MIS ON ANTUD VÕISTLUSEL
KASUTAMISEKS, VÕI MIS TAHES AUHINNAGA, ISEGI KUI VABASTATUD POOLT ON SELLISTE KAHJUDE
VÕIMALIKKUSEST TEAVITATUD.
KOHALDUVA SEADUSEGA MAKSIMAALSELT LUBATUD ULATUSES EI ÜLETA VABASTATUD POOLTE ÜHINE
VASTUTUS, MIS TULENEB TEIE OSALEMISEST VÕISTLUSEL (VÕI ON SELLEGA SEOTUD) VÕI VÕIMALUSEGA VÕI
VÕIMALUSE PUUDUMISEGA KASUTADA MÕNDA SEADET, MIS ON ANTUD VÕISTLUSEL KASUTAMISEKS, EGA
ÜHESTKI AUHINNAST,
10 $. SELLES JAOTISES KIRJELDATUD PIIRANGUD EI VÄLISTA EGA PIIRA VASTUTUST INIMVIGASTUSE
VÕI VARALISE KAHJU EEST, MILLE ON PÕHJUSTANUD SPONSORILT RENDITUD TOOTED, EGA SPONSORI VÕI
VABASTATUD POOLTE RASKE HOOLETUSE, TAHTLIKU VÄÄRKÄITUMISE VÕI PETTUSE EEST.
11. Lõpetamise või muutmise õigus. Kui mingil põhjusel pole võimalik võistlust plaanikohaselt läbi viia, muu
hulgas rikkumise, omavolilise sekkumise, pettuse, tehniliste rikete või katkestuste, vääramatu jõu,
tervisekarantiinide, avalike rahutuste või muu põhjuse tõttu, mille üle sponsoril kontroll puudub, mis võib
rikkuda või mõjutada selle võistluse haldamist, turvalisust, õiglust, ohutust, ausust või nõuetekohast
läbiviimist, jätab sponsor endale õiguse oma äranägemisel võistluse tühistada, lõpetada, seda muuta või
peatada. Sponsor jätab endale õiguse käesolevaid ametlikke reegleid selguse huvides igal ajal muuta, kui see
ei mõjuta oluliselt võistluse tingimusi. Igasugune katse selle võistluse sisu või läbiviimist tahtlikult kahjustada
on ebaseaduslik ja selle tagajärjel võib sponsor või tema esindaja kohtusse pöörduda.
12. Litsents esitatud materjalile. Võistlusele registreerumisel kinnitate ja garanteerite, et kogu teie esitatud
materjal (sh esitatud materjali koostamiseks kasutatud andmekogum) kuulub teile või teil on õigus esitatud
materjali (sh esitatud materjali koostamiseks kasutatud andmekogumit) esitada ja käesolevate ametlike
reeglite alusel sponsorile õigusi anda. Kui teil need õigused puuduvad või te neid õigusi anda ei soovi, siis ärge
registreeruge võistlusele osalejaks. Võistlusele registreerumisel ei anna te mingit omandiõigust, mis teil
esitatud materjalile võib olla. Kuid annate sponsorile ja tema määratud isikutele käesolevaga ülemaailmse,

tühistamatu, mittevälistava, kasutustasuta, täielikult tasutud, edasilitsentsitava (mitme jaotustaseme kaudu)
ja üleantava litsentsi teie esitatud materjali kasutamiseks, reprodutseerimiseks, muutmiseks, levitamiseks,
sellest tuletatud teoste valmistamiseks, selle väljapanekuks avalikult või muul viisil ja teie esitatud materjali
esitamiseks seoses meie ettevõttega igasuguses meedias või käegakatsutaval kujul ja igasuguste praegu
teadaolevate või tulevikus loodavate meediakanalite kaudu. Sponsoril puudub igasugune kohustus ühtegi
teie esitatud materjali avaldada või kasutada või säilitada või teile ühtegi sellist materjali tagastada. Nõustute,
et kohustute ainsana hankima kõik selles lõigus kirjeldatud õiguste andmiseks vajalikud load ja kinnitused.
Nõustute tegema sponsori kulul kõik edasised toimingud (sh kinnituste, maksuvormide jms koostamine),
mida sponsor käesoleva lõigu eelnevas osas kirjeldatud sponsori õiguste jõustamiseks, täpsustamiseks või
kinnitamiseks mõistlikult nõuab. Teil puudub õigus igasugusele kompensatsioonile selle eest, et sponsor või
tema esindajad, litsentsisaajad või tema määratud isikud teie esitatud materjali kasutavad.
13. Privaatsus. Võistlusel osaledes kinnitate, et olete lugenud selle võistlusega seotud isikuandmete
kogumist, kasutamist ja avaldamist reguleeriva sponsori privaatsuseeskirja (mis asub veebisaidil
www.tableau.com/privacy) tingimusi ning nõustute nendega. Lisaks nõustute, et sponsor ning tema volitatud
esindajad võivad koguda, kasutada ja avaldada teie isikuandmeid eesmärgiga hallata käesolevat võistlust ja
auhindade väljaandmist. Kui teil on meie privaatsuseeskirja kohta küsimusi, võtke meiega ühendust
meiliaadressil info@tableau.com.
14. Kohalduv seadus. IGA OSALEJA NÕUSTUB, ET KÕIK VAIDLUSED, NÕUDED JA HAGIALUSED, MIS ON
SEOTUD KÄESOLEVA VÕISTLUSE VÕI MIS TAHES VÄLJA ANTUD AUHINNAGA, LAHENDATAKSE ERALDI,
KASUTAMATA ÜHTEGI ÜHISHAGI VORMI, JA NEED LAHENDATAKSE AMEERIkA ÜHENDRIIKIDE
WASHINGTONI LÄÄNEPIIRKONNA RINGKONNAKOHTUS VÕI VASTAVAS OSARIIGI KOHTUS ASUKOHAGA KING
COUNTY, WASHINGTON, USA. NEID AMETLIKKE REEGLEID REGULEERIVAD USA WASHINGTONI OSARIIGI
SEADUSED, OLENEMATA KOHALDUVAST ÕIGUSEST VÕI KOLLISIOONINORMIDEST. LOOBUTE KÕIGIST
VASTUVÄIDETEST NENDE KOHTUTE PÄDEVUSELE JA ASUKOHALE NING KOHUSTUTE KÄESOLEVAGA NENDE
KOHTUTE PÄDEVUSELE ALLUMA.
15. Võitjate nimekiri / ametlikud reeglid. Käesoleva võistluse ametlike reeglite koopia
leiate veebisaidilt www.tableau.com/iron-viz. Võitjate nime, linna ja osariigi kohta teabe
saamiseks võite saata aadressile public@tableau.com meili teemaga „Tableau Public Iron
Viz Global Qualifier Contest“. Taotlused peavad olema kätte saadud nelja (4) nädala
jooksul registreerumisperioodi lõpust.
16. Sponsor. Selle võistluse sponsor on Tableau Software, LLC aadressiga 1621 N. 34th St., Seattle,
WA 98103.
17. Lahtiütlus. Selle võistluse käigus välja antava auhinnaga seotud kaubamärgid on registreeritud või
registreerimata kaubamärgid, mis kuuluvad nende omanikele, kes ei ole võistlusega seotud ega toeta
seda. Selle võistluse käigus välja antavatele auhindadele võivad kehtida nende tootjate piirangud ja
litsentsid ning nende kasutamisel võib olla vajalik täiendav riistvara, tarkvara, teenus või hooldus. Auhinna
saaja vastutab igati sellise auhinna kasutamise eest, järgides tootja kehtestatud tingimusi, ja kohustub
kandma kõik selle kasutamise, teenindamise või hooldamisega kaasnevad lisakulud. TABLEAU on ettevõtte
Tableau Software, LLC registreeritud kaubamärk. Võistluse ja kõigi seonduvate materjalide autoriõigus ©
2021 kuulub ettevõttele Tableau Software, LLC. Kõik õigused kaitstud.
18. Osadeks lahutamine. Kui mõni käesolevate ametlike reeglite säte osutub ebaseaduslikuks, tühiseks
või mingil põhjusel jõustamatuks, siis käsitletakse seda sätet käesolevatest reeglitest lahus olevana ja see
ei mõjuta ülejäänud sätete kehtivust ja jõustatavust. Käesolevates ametlikes reeglites kasutatud pealkirjad
ja pealdised on antud ainult mugavuse huvides ja need ei mõjuta kuidagi nende ametlike reeglite või ühegi
nende sätte tähendust ega eesmärki.

19. Üldtingimused. Võistlusel osaledes nõustuvad osalejad neid ametlikke reegleid järgima ja neid enda
suhtes siduvaks pidama. Nende ametlike reeglite mittejärgimise tagajärg on võistluselt
diskvalifitseerimine. Osalejad nõustuvad järgima ja pidama endale siduvaks sponsori otsuseid, mis on igati
lõplikud ja siduvad. Sponsor jätab endale õiguse diskvalifitseerida oma äranägemisel iga inimene, kes: i)
takistab või püüab takistada võistluse kulgu või sponsori veebisaidi (veebisaitide) toimimist; ii) rikub neid
ametlikke reegleid; iii) rikub teenusetingimusi, kasutustingimusi ja/või mõne sponsori omandi või teenuse
reegleid või põhimõtteid või iv) tegutseb ebasportlikult või kahjustavalt või eesmärgiga mõnda teist

inimest ärritada, väärkohelda, ähvardada või ahistada. Kui sponsor mõnda käesolevate ametlike reeglite
tingimust ei jõusta, ei kujuta see endast sellest sättest loobumist. Iga käesolevate ametlike reeglite sätet,
mis on tunnistatud jõustamatuks, jõustatakse lubatud ulatuses ja käesolevate ametlike reeglite ülejäänud
osa jääb kehtivaks. Mõistet „sealhulgas“ kasutatakse käesolevates ametlikes reeglites illustreerimiseks
ning mitte piiravana.
Kuigi sponsor püüab tagada ausa võistluse, ei vastuta võistlusega seotud isikud osalejate või muude isikute
tegevuste eest seoses võistlusega, sealhulgas osalejate või muude isikute katsete eest ametlikest reeglitest
mööda minna või muul moel võistluse haldamist, turvalisust, õiglust, ausust või nõuetekohast läbiviimist
häirida. Võistlusega seotud isikud ei vastuta osaleja või ühegi muu isiku arvuti(te), traadita seadmete või
muude nende isikute seadmete kahjustuste eest, mis tulenevad võistlusel osalemisest või on sellega
seotud, või materjalide allalaadimisest mõnelt veebisaidilt või mõne veebisaidi kasutamisest. Igasuguste
vastuolude korral käesolevates ametlikes reeglites sisalduvate ja mõnes võistluse reklaammaterjalis
sisalduvate andmete vahel kehtivad käesolevates ametlikes reeglites sätestatud võistluse andmed.
Osalemise registreerimisena ei käsitleta kuvatõmmiseid ega muid osalemise registreerimise tõendeid.
Teil on küsimusi? Saatke küsimused meiliaadressile public@tableau.com.

