Socialinės akcijos „Išbandyk naują aukojimo būdą su „MoQ“ taisyklės (toliau – Taisyklės)

1.

Apie Socialinę akciją „Išbandyk naują aukojimo būdą su „MoQ“

„Išbandyk naują aukojimo būdą su „MoQ“ (toliau – Akcija) trukmė – 2019 06 12 – 2019 07 06
(imtinai).
1.2.
Akcijos organizatorė (toliau Organizatorė) – UAB „Mobilieji mokėjimai“ (įmonės kodas 304431143,
buveinės adresas A. Tumėno g. 4, Vilnius).
1.3.
Akcijos laikotarpiu programėlės „MoQ“ naudotojui naudojantis „MoQ“ programėle (naudojantis
„MoQ“ funkcija, skirta atsiskaityti už prekes ir (ar) paslaugas pas Prekybininkus) paaukojus „MoQ“
naudotojo pasirinktai Akcijoje dalyvaujančiai organizacijai bent 0,01 eur, už pirmąją „MoQ“ naudotojo
pervestą auką, skirtą atitinkamai Akcijoje dalyvaujančiai organizacijai, Akcijos Organizatorė perves 0,50
Eur „MoQ“ naudotojo pasirinktai Akcijoje dalyvaujančiai organizacijai.
1.4.
Akcija netaikoma, jei programėlės „MoQ“ naudotojas skiria auką pateikdamas mokėjimo nurodymą
pervesti lėšas į kitose bendroje mokėjimų eurais erdvėje (angl. SEPA) veikiančiose kredito įstaigose ir (ar)
bendroje mokėjimų eurais erdvėje veikiančiose mokėjimo ar elektroninių pinigų įstaigose atidarytas
sąskaitas.

1.1.

Organizatorė pasilieka teisę vienašališkai keisti Akcijos Taisyklių sąlygas apie tai informavusi
interneto svetainėje www.moq.lt.

1.5.
2.
2.1.
2.2.

Asmens duomenų apsauga
„MoQ“ naudotojų asmens duomenų valdytojas yra Organizatorė.
Organizatorė, siekdama organizuoti Akciją tvarkys šiuos asmens duomenis:

2.2.1. „MoQ“ naudotojų: operacijos, atliktos skiriant auką Akcijoje dalyvaujančioms organizacijoms,
numeris, laikas bei kita informacija, susijusi su aukos skyrimo operacija.
Akcijos dalyvių asmens duomenys yra tvarkomi Organizatorės Paslaugų teikimo (sutarties
vykdymo) (operacijos, atliktos skiriant auką Akcijoje dalyvaujančioms organizacijoms, numeris) pagrindu.
2.4.
Akcijos dalyvių duomenys yra neviešinami ir saugomi laikantis įstatymuose numatytų terminų, o
jiems pasibaigus, nesant kito teisėto asmens duomenų tvarkymo pagrindo, negrįžtamai sunaikinami.

2.3.

Detalesnę informaciją apie Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teises, teisių įgyvendinimą
naudojantis „MoQ“ programėle skaitykite čia, o apie „MoQ“ svetainės lankytojų duomenų tvarkymą
naudojantis „MoQ“ svetaine, skaitykite čia.

2.5.

Bendrosios nuostatos
3.1.
Akcijos Taisykles rengia ir už jų laikymąsi atsako „MoQ“.
Akcijos Taisyklės bei visa su ja susijusi aktuali informacija (įskaitant apie Akcijoje dalyvaujančias
organizacijas), skelbiama interneto puslapyje www.moq.lt.

3.2.

