ŽAIDIMO ,,LAIMĖK KARKLĖ 2019 BILIETĄ SU MOQ“ TAISYKLĖS
1. Žaidimo „Laimėk Karklė 2019 bilietą su MoQ“ (toliau - Žaidimas) organizatorius - UAB „Mobilieji
mokėjimai“, įmonės kodas 304431143, buveinės adresas Antano Tumėno g. 4, LT-01109 Vilnius
(toliau – Organizatorius); Prizo steigėjas – UAB Renginiai LT, įmonės kodas 304443918, Placio g.
54, Karklės k., LT-92282 Klaipėdos r.
2. Žaidimo laikotarpis
2.1. Žaidimas vyksta nuo 2019 m. rugpjūčio 5 d. iki 2019 m. rugpjūčio 9 d. (imtinai).
3. Žaidimo prizai
3.1. 3 (trys) KARKLĖ 2019 festivalio bilietai keturioms dienoms su nakvyne.
4. Žaidimo dalyviai
4.1. Norintys dalyvauti Žaidime Žaidimo laikotarpiu turi Žaidimo Organizatoriaus Facebook paskyros
apie Žaidimą skelbiančio įrašo komentaruose pažymėti draugą.
4.2. Žaidimo dalyviais negali būti Organizatoriaus ar Prizo steigėjo darbuotojai ir jų šeimos nariai.
Nustačius šį pažeidimą, asmuo netenka prizo.
5. Laimėtojų nustatymas ir Žaidimo prizų atsiėmimas
5.1. Iš viso bus renkami 3 laimėtojai, kurie bus nustatomi atsitiktinės atrankos būdu, panaudojus
automatinę atrankos sistemą.
5.2. Žaidimo laimėtojas bus išrinktas 2019 m. rugpjūčio 12 d. ir paskelbtas apie Žaidimą skelbiančio
įrašo komentaruose.
5.3. Žaidimo prizus Žaidimo laimėtojams jų nurodytais elektroninio pašto adresais atsiųs Žaidimo
organizatorius.
5.4. Organizatorius pasilieka teisę nušalinti Žaidimo laimėtoją nuo Žaidimo ir atsisakyti išduoti Žaidimo
prizą, jei Žaidimo dalyvis pažeidė šias Taisykles arba su Žaidimo laimėtoju nepavyko susisiekti
dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Organizatoriaus.
5.5. Daiktiniai prizai nekeičiami į kitus prizus ar pinigus.
5.6. Jeigu su Žaidimo laimėtoju nepavyks susisiekti (susiekimo tvarka aptariama Žaidimo taisyklių 7
skyriuje) iki 2019-08-14 darbo dienos pabaigos, laimėjimas bus nebegaliojantis ir prizas laimėtojui
nebus išsiųstas.
5.7. Žaidimo Organizatorius neatsako už Žaidimo dalyvių pašalinimą iš Žaidimo ir prizų neišdavimą,
jei Žaidimo dalyvis nesilaiko šių taisyklių, jo pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli.
6. Asmens duomenų tvarkymas
6.1. Žaidimo organizavimo ir administravimo tikslu tvarkomų, šiame skyriuje nurodytų Žaidimo dalyvių
ir Žaidimo laimėtojų asmens duomenų valdytojas yra Organizatorius.
6.2. Taisyklių 6.1. punkte nurodytu tikslu Organizatorius tvarkys šiuos asmens duomenis:
6.2.1.Žaidimo dalyvių: vardas, pavardė ir/arba Facebook paskyros vardas;
6.2.2.Žaidimo laimėtojų asmens duomenys: tie patys asmens duomenys kaip ir Žaidimo dalyvių bei
elektroninio pašto adresas, kuriuo Žaidimo organizatorius atsiųs prizą.
6.3. Žaidimo dalyvių ir laimėtojų su dalyvavimu Žaidime susijusi informacija saugoma 1 mėnesį nuo
Žaidimo Taisyklių 5 skyriuje nurodytų laimėjimų traukimo datų. Žaidimo laimėtojų duomenys, kurie
būtini laimėjimo perdavimui ir administravimui (tokie kaip kontaktinė informacija ir informacija apie
laimėjimą) yra neviešinami ir saugomi laikantis įstatymuose numatytų terminų, o jiems pasibaigus,
nesant kito teisėto asmens duomenų tvarkymo pagrindo, negrįžtamai sunaikinami.
6.4. Daugiau informacijos apie Jūsų duomenų tvarkymą žaidimų ir akcijų organizavimo tikslu rasite
programėlės MoQ privatumo politikoje, kurią rasite adresu: https://moq.lt/private/lt/rules spustelėję
„Privatumo politika“ arba MoQ programėlės nustatymuose.

7. Laimėtojų informavimas:
7.1. Žaidimo Organizatorius 2019-08-12 susisieks su Žaidimo laimėtoju Facebook asmenine žinute.
Žaidimo laimėtojas informuojamas apie laimėjimą bei jo paprašoma nurodyti savo elektroninio
pašto adresą, kuriuo turėtų būti išsiųstas prizas.
7.2. Organizatorius nėra atsakingas už bet kokius atsiradusius nusiskundimus Žaidimo metu, kai su
Žaidimo laimėtojais negalima susisiekti.
7.3. Žaidimo laimėtojo vardas, pavardė ir/ar Facebook paskyros vardas bus paviešinti Žaidimo
Organizatoriaus Facebook paskyroje.
8. Žaidimo pakeitimas/nutraukimas
8.1. Organizatorius pasilieka teisę vienašališkai keisti Žaidimo Taisyklių sąlygas arba nutraukti Žaidimą
apie tai informavęs interneto svetainėje www.moq.lt.

