PATVIRTINTA
UAB „Perlas Energija“ direktoriaus
2021-02-10 įsakymu Nr. PE-Į-2021Akcijos „50 EURŲ AKCIJA“
TAISYKLĖS
1. Bendrosios nuostatos
1.1. Akcijos organizavimo laikotarpis yra nuo 2021 m. vasario 15 d. iki 2021 m. kovo 31 d. imtinai.
1.2. Akciją organizuoja UAB „Perlas Energija“ (toliau – Organizatorius arba Perlas Energija).
1.3. Akcijoje gali dalyvauti visi asmenys, „Perlas“ terminaluose ar „Perlas Plius“ prekybos vietose
pasirašę elektros pirkimo-pardavimo sutartis su Bendrove. Klientai pasirašę sutartis kitokiais būdais
akcijoje nedalyvauja.
1.4. Akcijos dalyvis įgyja teisę į akcijos prizą tik tuomet, kai sutartis yra tinkamai sudaryta ir „Perlas
Energija“ ją patvirtino.
1.5. Akcijoje negali dalyvauti UAB „Perlas Energija“ darbuotojai bei jų šeimos nariai.
2. Akcijos prizai ir jų išdavimo bei panaudojimo tvarka
2.1. Akcijos prizas – 50,- Eur vertės perlaidos kodas, kurį Akcijos laimėtojai gaus trumpąją SMS
žinute.
2.2. Akcijos laimėtojams 50,- Eur išmokama „Perlas“ terminale pateikus SMS žinute gautą Perlaidos
kodą bei asmens dokumentą ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo SMS žinutės gavimo datos.
2.3. Akcijos laikotarpiu, kuris nurodytas šio įsakymo 1.1. punkte, kiekvienos dienos laimėtojai yra
atrenkami ir skelbiami kartą per savaitę, iš kiekvieną ankstesnės savaitės dieną pasirašiųsiųjų sutartis
sąrašo:
Pasirašiųsiųjų atrankos laikas
2021.02.15 – 2021.02.21
2021.02.22 – 2021.02.28
2021.03.01 – 2021.03.07
2021.03.08 – 2021.03.14
2021.03.15 – 2021.03.21
2021.03.22 – 2021.03.31

Laimėtojų kiekis
7
7
7
7
7
10

Skelbimo data
2021.02.24
2021.03.03
2021.03.10
2021.03.17
2021.03.24
2021.04.02

2.4. Laimėtojai, 2.3. punkte nurodytomis datomis informuojami asmeniškai ir skelbiami
perlasenergija.lt svetainėje prie akcijos taisyklių.
3. Asmens duomenų tvarkymas
3.1. Sudarant sutartis su Perlas Energija, asmens duomenų valdytojas yra Perlas Energija, juridinio
asmens kodas 305584028, registruotos buveinės adresas Olimpiečių g. 15-1, LT-09237 Vilnius, tel.
(8 5) 212 5555, el. pašto adresas info@perlasenergija.lt
3.2 Akcijoje dalyvaujantys sutinka, kad akcijos metu jų nurodytus duomenis (vardas, pavardė,
el. paštas, telefono numeris) Organizatorius tvarko akcijos organizavimo, prizo pervedimo ar įteikimo
ir informavimo tikslais.
3.3. Duomenų valdytojai, tvarkydami asmens duomenis, laikosi konfidencialumo. Ši prievolė kyla iš
asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
reikalavimų.
3.4. Tvarkydami asmens duomenis duomenų valdytojai įgyvendina konkrečias organizacines ir
technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti nuo duomenų atskleidimo ir
nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Visi su akcijos organizavimu bei administravimu, laimėtojų

nustatymu ir paskelbimu susiję asmens duomenys bus saugomi Akcijos vykdymo metu ir 6 mėnesius
po akcijos pabaigos, arba, kol akcijos dalyvis atšauks duotą sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis.
3.5. Jei akcijos dalyviai mano, kad jų teisės į privatumą buvo pažeistos, jie gali pateikti skundą
Valstybinei asmens duomenų inspekcijai, L. Sapiegos g. 17, Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445,
faks. (8 5) 261 9494, el. paštu ada@ada.lt.
4. Baigiamosios nuostatos
4.1. Organizatorius pasilieka teisę keisti akcijos sąlygas, įskaitant organizavimo laikotarpį, visą
naujausią informaciją pateikdamas svetainėje www.perlasenergija.lt.
4.2. Už visas su Akcija susijusias galimas mokestines prievoles atsakingas Organizatorius.
4.3. Visus kitus šiose taisyklėse neaptartus klausimus reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų
nuostatos.

