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Akcijos „Pasirašykite elektros tiekimo sutartį su Perlas Energija ir laimėkite televizorių“
TAISYKLĖS
1. Bendrosios nuostatos
1.1. Akcijos organizavimo laikotarpis yra nuo 2021 m. liepos 01 d. iki 2021 m. liepos 31 d.
imtinai.
1.2. Akciją organizuoja UAB „Perlas Energija“ (toliau – Organizatorius arba Perlas Energija).
1.3. Akcijos dalyvis įgyja teisę į Akcijos prizą tik išpildęs visas Akcijos sąlygas.
1.4. Akcijoje negali dalyvauti UAB „Perlas Energija“ darbuotojai.
2. Akcijos sąlygos
2.1. Akcijoje gali dalyvauti visi asmenys, 2.3. punkte nurodytose prekybos vietose tinkamai
pasirašę elektros energijos pirkimo-pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo
buitiniams vartotojams sutartis (toliau – Sutartis) su Organizatoriumi, ir kurių Sutartys
buvo patvirtintos.
2.2. Akcijoje dalyvauja žemiau išvardytos prekybos vietos:
2.3.1. UAB „Gulbelė“ visose prekybos vietose;
2.3.2. UAB „Čia market“ visose prekybos vietose;
2.3.3. Analvija 2, Liepų a. 5, Švėkšna.
2.3. Akcijos dalyvis, atitinkantis šiose taisyklėse numatytas sąlygas, įgyja teisę į Akcijos prizą
– Televizorių Samsung UE50AU7172U. Iš viso numatoma išdalinti 3 vnt. televizorių, t.
y. 2021 m. rugpjūčio 2 d. bus atrinkti 3 (trys) laimėtojai, po vieną asmenį Akcijos
laikotarpiu nurodytose prekybos vietose pasirašiusį Sutartį.
3. Akcijos prizai ir jų gavimo bei panaudojimo tvarka
3.1. Akcijos prizas – 3 vnt. televizorių Samsung UE50AU7172U.
3.2. Su Akcijos laimėtojais bus susisiekta Sutartyje nurodytais konktais. Už teisingų
kontaktinių duomenų pateikimą Sutartyje yra atsakingi Akcijos dalyviai.
3.3. Akcijos Prizas per 21 (dvidešimt vieną) kalendorinę dieną nuo laimėtojų nustatymo dienos
pristatomas laimėtojui jo nurodytu adresu. Jei laimėtojas nuo laimėjimo fakto per 14
(keturiolika) kalendorinių dienų nenurodė prizo pristatymo adreso jis netenka teisės į
laimėjimą.
4. Asmens duomenų tvarkymas
4.1. 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
4.2. 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.
4.3. Duomenų valdytojas, tvarkydamas asmens duomenis, laikosi konfidencialumo. Ši
prievolė kyla iš asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų, Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso reikalavimų.

4.4. Tvarkydamas asmens duomenis duomenų valdytojas 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.
4.5. 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.
5. Baigiamosios nuostatos
5.1. Organizatorius pasilieka teisę keisti Akcijos sąlygas, įskaitant organizavimo laikotarpį,
visą naujausią informaciją pateikdamas svetainėje www.perlasenergija.lt.
5.2. Už visas su Akcija susijusias galimas mokestines prievoles atsakingas Organizatorius.
5.3. Visus kitus šiose taisyklėse neaptartus klausimus reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės
aktų nuostatos.

