Akcijos „Pasirašyk sutartį su Perlas Energija ir gauk dovanų“
TAISYKLĖS
1. Bendrosios nuostatos
1.1. Akcija vyksta laikotarpiu nuo 2021 m. gruodžio 6 d. iki 2021 gruodžio 12 d.
1.2. Akciją organizuoja UAB „Perlas Energija“ (toliau – Organizatorius arba Perlas Energija).
1.3. Akcijoje gali dalyvauti asmenys, kurie nuosavybės teise valdo nekilnojamojo turto objektą (-us) ir per
akcijos laikotarpį pasirašo elektros energijos pirkimo-pardavimo ir persiuntimo paslaugos sutartį (toliau sutartis) su Perlas Energija internetinėje savitarnoje adresu savitarna.perlasenergija.lt, įvesdami akcijos
kodą VIADA2021 į tam skirtą lauką.
1.4. Vienas asmuo gali sudaryti daugiau nei vieną sutartį su Perlas Energija tais atvejais, jeigu jis
nuosavybės teise valdo daugiau nei vieną nekilnojamojo turto objektą. Asmuo tokiu atveju gali
pretenduoti į tiek prizų, kiek turi sudarytų sutarčių (už kiekvieną sudarytą sutartį – po vieną prizą).
2. Akcijos prizai ir jų išdavimo bei panaudojimo tvarka
2.1. Akcijos dalyvis gali išrinkti vieną iš trijų pasiūlymų:
2.1.1. „VIADA“ degalinių tinklo automobilio plovyklos dovanų kuponas, kurių vertė yra 11 Eur. Šių
plovyklos kuponų galiojimo terminas yra 6 mėnesiai nuo sutarties su Perlas Energija sudarymo dienos.
2.2. Akcijos dalyvis įgyja teisę į akcijos prizą tik tuomet, kai sutartis yra tinkamai sudaryta ir Perlas
Energija ją patvirtino.
2.3. Akcijos dalyviai, atitinkantys 1.3 punkte nurodytus kriterijus ir įvykdę akcijos sąlygas, ne vėliau nei
per 5 darbo dienas nuo sutarties patvirtinimo dienos savo nurodytu el. paštu gaus savo prizą: automobilio
plovyklos dovanų kuponą (automobilių plovyklos kodą, kurį, prieš naudojantis paslauga, asmuo turės
pateikti degalinėje).
2.4. Kitiems asmenims ir kitais būdais akcijos prizai negali būti įteikiami.
3. Asmens duomenų tvarkymas
3.1. Sudarant sutartis su Perlas Energija, Jūsų 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. Akcijos tikslais yra tvarkomas Jūsų el. pašto adresas, kuriuo Perlas Energija Jums išsiunčia
automobilio plovyklos kodą, kurį, prieš naudojantis paslauga, turėsite pateikti degalinėje.

3.3. Duomenų tvarkymo pagrindai yra: ikisutartiniai santykiai, sutarties sudarymas bei vykdymas taip pat
sutikimas.
3.4. Tuo atveju, jeigu asmenys, sudarę sutartis su Perlas Energija išreiškia pageidavimą gauti vykstančios
akcijos prizus, jų asmens duomenys bus atitinkamai tvarkomi šių taisyklių 3 skyriuje nurodyta apimtimi ir
tikslais. Asmenys, sudarę sutartis su Perlas Energija ir atsisakę pateikti šių taisyklių 3 skyriuje nurodytus
asmens duomenis, kurie reikalingi prizų įteikimo ir administravimo tikslais, negali pretenduoti į prizus.
3.5. Su duomenų valdytojo Perlas Energija ir UADBB „Perlo draudimo brokeris“ duomenų apsaugos
pareigūnu galima susisiekti (8 5) 2751 751 arba el. paštu dap@perlas.lt. Šiuo adresu taip pat galima
kreiptis prašant duomenis ištaisyti, ištrinti, apriboti duomenų tvarkymą, atšaukti duotus sutikimus,
nesutikti su duomenų tvarkymu, įgyvendinti teisę į duomenų perkeliamumą.
3.6. Duomenų valdytojai, tvarkydami asmens duomenis, laikosi konfidencialumo. Ši prievolė kyla iš
asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
reikalavimų.
3.7. 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.
3.8. 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,
informuodamas apie tai ne vėliau kaip 24 valandos iki pakeitimų įsigaliojimo adresu
www.perlasenergija.lt
4.2. Visus kitus šiose taisyklėse neaptartus klausimus reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų
nuostatos.

