BENDROSIOS SĄLYGOS

ŽAIDIMO „DORMEO 20 METŲ“ TAISYKLĖS
1.

Organizatorius

Žaidimo „DORMEO 20 METŲ“ („Žaidimas“) organizatoriumi yra UAB „Studio moderna“, buveinės adresas Laisvės pr.
10, Vilnius, juridinio asmens kodas 111794125 („Organizatorius“). Žaidimas vyks DORMEO tinklalapyje
www.dormeo.lt/20-metu-dormeo-zaidimo-registracija.
Norėdami dalyvauti Žaidime Jūs privalote sutikti su šiomis Bendrosiomis sąlygomis, reglamentuojančiomis
dalyvavimą Žaidime („Taisyklės“). Žaidime galima dalyvauti neatsižvelgiant į tai, ar buvo įsigyta kokia nors
Organizatoriaus prekė.
Žaidimo metu šios Taisyklės skelbiamos viešai tinklalapyje www.dormeo.lt. Taip pat Taisykles galima gauti
Organizatoriaus biure aukščiau nurodytu adresu.
2.

Žaidimo trukmė

Žaidimas vyks nuo 2022 m. liepos 4 d. iki 2022 m. liepos 29 d. 23.59 val. (imtinai). Dalyviai bus informuojami apie bet
kokius su Žaidimu susijusius pakeitimus elektroniniu paštu arba tinklalapyje www.dormeo.lt. Organizatoriaus
sprendimas visais Žaidimo klausimais ar Taisyklių laikymosi klausimais yra galutinis ir galioja visiems dalyviams.
3.

Žaidimo tikslas

Žaidimo tikslas yra reklamuoti produktus, kuriais prekiauja registruotas prekės ženklas „Dormeo®“ ir kiti
Organizatoriaus prekių ženklai, taip pat reklamuoti esamus ir / arba būsimus Organizatoriaus pardavimų kanalus.
4.

Kas gali dalyvauti?

Žaidime gali dalyvauti bet koks 18 ir daugiau metų fizinis asmuo („Dalyvis“).
Organizatoriaus darbuotojai ar bet kokie kiti fiziniai asmenys, tiesiogiai dalyvaujantys Žaidimo organizavime, taip pat
jų šeimos nariai (sutuoktinis ar partneris, tėvai, vaikai, broliai, seserys) negali dalyvauti Žaidime.
5.

Kaip dalyvauti?

Dalyviai atskirs Žaidimą pagal ženklą „ŽAIDIMAS“, paskelbtą www.dormeo.lt.
Kiekvienas Dalyvis, pageidaujantis dalyvauti Žaidime, Žaidimo metu turi atitikti šiuos reikalavimus:
-

Dalyvis turi pasirinkti vieną iš keturių produktų, kurie bus pateikti kaip galimi Žaidimo prizai;
Dalyvis turi užpildyti Žaidimo anketą („Dalyvio anketa“) nurodydamas šią informaciją: vardas, pavardė, el.
pašto adresas; ir
Dalyvis turi atskirai duoti sutikimą gauti personalizuotus rinkodaros pranešimus ir sutikti su Žaidimo
Taisyklėmis (sutikimo atšaukimas Žaidimo laikotarpiu neturi įtakos šių Taisyklių įvykdymui – tai reiškia, kad
Dalyvis vis tiek turės teisę laimėti žemiau išvardytus Žaidimo prizus).

Dalyvio anketą Dalyvis gali rasti interneto tinklalapyje www.dormeo.lt/20-metu-dormeo-zaidimo-registracija.
6.

Prizai

Registruodamasis dalyvauti Žaidime, kiekvienas Dalyvis pasirinks 1 (vieną) prizą („Prizas“) iš keturių, nurodytų
žemiau:
-

DORMEO DREAM 2IN1 vėsinamoji pagalvė;
DORMEO gimtadienio pelėdžiukas;
DORMEO ALOE VERA antklodė;
DORMEO NATURE’S rankšluosčių komplektas.

Iš visų Dalyvių atsitiktine tvarka bus išrinkti trys Dalyviai („Laimėtojai“) per tris atskirus traukimus. Laimėtojai gaus
Prizą, kurį pasirinko prieš pildydami dalyvio anketą. Laimėtojas turi teisę gauti tik 1 (vieną) Prizą (pavyzdžiui, jeigu
Dalyvis dalyvauja visuose trijuose Žaidimo etapuose, Dalyvis turės teisę laimėti 1 (vieną) Prizą).
Prizas į pinigus ar kuponus nekeičiamas. Teisė į Prizą negali būti perleidžiama trečiam asmeniui. Jei Laimėtojas
nesutinka su atitinkamu Prizu, Prizas suteikiamas nebus. Organizatorius turi teisę pareikalauti, kad Laimėtojas per
tam tikrą laiko tarpą Organizatoriaus faktinės buveinės adresu ar kitu tinkamu ir sutartu būdu patvirtintų savo
tapatybę pateikdamas atitinkamą dokumentą. Jei Laimėtojas atsisako tai padaryti, jis/ji praranda teisę į Prizą ir Prizas
nėra suteikiamas.
7.

Laimėtojo nustatymas

Žaidimas bus padalytas į tris atskirus etapus („Etapas“). Kiekvienas Dalyvis gali dalyvauti Žaidime užpildęs tik vieną
Dalyvio anketą kiekviename iš Etapų.
Kiekvieno Etapo metu Dalyviai galės užpildyti Dalyvio anketą ir, pasibaigus kiekvienam etapui, bus renkamas
Laimėtojas, kaip nurodyta žemiau:
-

1-asis etapas: 2022 07 04–2022 07 13. Pirmojo etapo Laimėtojas apie laimėjimą bus informuotas el. paštu
2022 07 20 vėliausiai.
2-asis etapas: 2022 07 14–2022 07 21. Antrojo etapo Laimėtojas apie laimėjimą bus informuotas el. paštu
2022 07 28 vėliausiai.
3-asis etapas: 2022 07 22–2022 07 29. Trečiojo etapo Laimėtojas apie laimėjimą bus informuotas el. paštu
2022 08 05 vėliausiai.

Iš visų Dalyvių, atitinkančių Žaidimo reikalavimus, Organizatorius atsitiktine tvarka iš viso išrinks 3 (tris) Laimėtojus,
po vieną kiekvieno Etapo metu. Laimėtojai bus renkami ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo kiekvieno Etapo
pabaigos. Laimėtojai renkami Organizatoriaus buveinės adresu.
Organizatorius informuos Laimėtoją elektroniniu paštu. Organizatorius pakvies Laimėtoją persiųsti savo asmeninę
informaciją Organizatoriui tam, kad jis galėtų atlikti visus reikiamus veiksmus Prizo atsiėmimui (papildomą
informaciją dėl prizo pristatymo). Dalyvaujant Žaidime laikoma, kad Dalyvis duoda aiškų leidimą Organizatoriui
skelbti jo/jos vardą ir pavardę Laimėtoją skelbiančiame elektroniniame laiške bei svetainėje, kurie bus naudojami
viešai paskelbiant Laimėtoją, ir Dalyvis sutinka, kad jis/ji nereikalaus jokio atlygio ir/ar žalos atlyginimo dėl tokio viešo
skelbimo

Organizatoriui pagrįstai manant, kad tas pats asmuo / Dalyvis dalyvavo tame pačiame Žaidimo Etape daugiau nei 1
(vieną) kartą pateikdamas Dalyvio anketą, Organizatorius turi teisę diskvalifikuoti tokį Žaidėją iš Žaidimo. Papildomas
dalyvavimo Žaidime reikalavimas yra toks: Organizatorius nenustato jokio Taisyklių pažeidimo iš Dalyvio pusės ir/ar
Dalyvis nebuvo diskvalifikuotas iki Laimėtojo rinkimo momento.
Prizas Laimėtojui suteikiamas susitarus su Organizatoriumi. Prizas Laimėtojui išsiunčiamas naudojantis kurjerių
paslaugomis. Prizo pristatymą Laimėtojui patvirtina siuntų sekimo sistemos įrašas apie pristatytą siuntą. Jei
Laimėtojas neatsiliepia į Organizatoriaus pranešimą apie Prizo laimėjimą per 7 (septynias) dienas nuo pranešimo
dienos ir/ar nepageidauja atsiimti Prizo, Laimėtojas praranda savo teisę į Prizą ir jo atsiėmimą. Tokiu atveju Prizas
nėra suteikiamas.
Bet kokie Dalyvių veiksmai, kurie trukdytų Žaidimui, jį nutrauktų, darytų jam žalos arba leistų juo piktnaudžiauti, yra
draudžiami. Tokiais atvejais Dalyvis bus diskvalifikuojamas ir toks Organizatoriaus sprendimas yra galutinis.
8.

Mokesčiai

Visus už Žaidimo prizus mokėtinus mokesčius bei kitus pagal Lietuvos Respublikos įstatymus privalomus mokėjimus
sumoka Organizatorius.
9.

Asmens duomenų tvarkymas

Dalyvaudamas Žaidime Dalyvis suteikia tam tikrus asmens duomenis (vardą ir pavardę, lytį (pasirinktinai),
elektroninio pašto adresą, ir, laimėjimo atveju, mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį ir informaciją prizo
pristatymui), kurie tvarkomi remiantis Privatumo politika, kurią galima rasti Privatumo Politika. Organizatorius, kaip
asmens duomenų valdytojas, tvarkys asmens duomenis išimtinai Žaidimo vykdymo tikslu taip, kaip nurodyta žemiau:
-

Bendraujant su Dalyviais dėl Žaidimo Prizų;
Išrenkant Prizo Laimėtoją, vadovaujantis pateiktomis Dalyvio anketomis, kurios turi atitikti Žaidimo
reikalavimus;
Informuojant Dalyvį apie laimėjimą elektroniniu paštu;
Suteikiant Prizą Laimėtojui;
Organizatorius, kaip asmuo, atsakingas už Prizo parengimą ir perdavimą pagal šias Taisykles, saugos
Laimėtojo asmens duomenis atitinkamai pagal galiojančius mokesčių mokėjimą ir administravimą
reglamentuojančius teisės aktus, kaip nurodyta 9 skirsnyje.

Remiantis 5 šių taisyklių punktu, asmuo, pageidaujantis dalyvauti Žaidime, turi duoti sutikimą gauti personalizuotus
rinkodaros pranešimus; jo asmens duomenys bus tvarkomis pagal Privatumo Politiką. Sutikimą galima atšaukti bet
kuriuo metu. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos dalyvavimui Žaidime.
Visi aukščiau nurodyti asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis sutartimi – šiomis Žaidimo Taisyklėmis, ir bus
tvarkomi 1 mėnesį po Laimėtojo išrinkimo. Informacija apie Laimėtoją, kuri tvarkoma tam, kad būtų įvykdyti teisiniai
mokesčių mokėjimą ir administravimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai, reikiama apimtimi bus tvarkoma
10 metų nuo Laimėtojo išrinkimo.
Organizatorius tvarkys ir saugos visus asmens duomenis remdamasis teisės aktais ir savo vietiniais norminiais teisės
aktais.

Tuo atveju, jei Dalyvis pageidauja prieštarauti asmens duomenų tvarkymui, prieigai prie jų, perleidimui, pageidauja
juos ištrinti ar realizuoti kitas asmens duomenų subjekto teises, susijusias su asmens duomenų tvarkymu, kaip
detaliau paaiškinta Privatumo politikoje, kurią galima rasti Privatumo Politika, Dalyvis gali susisiekti su
Organizatoriumi el. pašto adresu ccd.lt@studio-moderna.com arba telefonu 8 800 01 415.
10. Organizatoriaus atsakomybė
Organizatorius neprisiima jokios atsakomybės už pasekmes, galinčias kilti Dalyviui dėl dalyvavimo Žaidime.
Dalyvaudamas Žaidime Dalyvis prisiima visą atsakomybę už žalą, nuostolius ar prievoles, galinčius kilti dėl dalyvavimo
Žaidime ar produkto naudojimo pagal paskirtį ir/ar remiantis naudojimo instrukcija. Organizatorius taip pat neatsako
už ne iki galo ar netiksliai užpildytas Dalyvio anketas. Jei pateikiama netiksli informacija, Dalyvis neturi teisės gauti
prizo.
Organizatorius pasilieka teisę pakeisti Taisykles, taip pat ir siekiant išvengti piktnaudžiavimo Žaidimu kenkiant kitiems
Dalyviams. Organizatorius informuos Dalyvius apie tokius sprendimus tinklalapyje www.dormeo.lt ir neatsako už
jokią žalą, kurią gali patirti Dalyviai dėl tokio sprendimo. Organizatoriaus sprendimai visais su Žaidimu ir/ar
Taisyklėmis susijusiais aspektais yra galutiniai ir privalomi visiems Dalyviams.
Visais atvejais, kurie nėra apibrėžti Taisyklėse, taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir kitų teisės aktų nuostatai.
11. Skundai
Visi skundai bus sprendžiami Organizatoriaus. Pagrįsto skundo atveju, Organizatorius įsipareigoja išspręsti skundą
per greičiausią įmanomą laikotarpį ir informuoti Dalyvį apie atliktus veiksmus.
Vilnius, 2022-06-21.

