Akcijos „VAIRUOJI? DALYVAUK APKLAUSOJE IR LAIMĖK!” TAISYKLĖS
1. Akcijos laikotarpis ir dalyviai
1.1. Akcija „Vairuoji? Dalyvauk apklausoje ir laimėk!” vyks nuo 2018 m. rugpjūčio 10 d. iki 2018
m. rugpjūčio 20 d. (imtinai). Organizatoriaus sprendimu akcijos laikas gali būti pakeistas
(informacija apie akcijos laiką skelbiama www.perlopaslaugos.lt ).
1.2. Akcijos organizatorius UADBB „Perlo draudimo brokeris“ (toliau – Organizatorius).
1.3. Akcijoje negali dalyvauti akcijos ir loterijos organizatoriai bei jų šeimos nariai.
2. Akcijos turinys
2.1. Akcija organizuojama, siekiant tobulinti automobilių draudimo produktų pasiūlą. Akcijos
organizavimo laikotarpiu automobilius vairuojančių asmenų, kurie draudžia automobilį
transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, yra prašoma
pateikti nuomonę apie automobilio draudimo produktus. Akcijos dalyviai turės nurodyti savo
telefono numerius, kurie bus naudojami susiekimui laimėjimo atvejais ir (arba) anketoje
išreiškus sutikimą dalyvauti diskusijų grupėje, informuoti apie šių diskusijų grupių vietą ir
laiką.
2.2. Akcijos metu nėra reikalaujama pateikti automobilio, ar kitų su jo draudimu susijusių
duomenų. Apklausos yra anoniminės, o Akcijos dalyvių pateikti atsakymai yra naudojami
statistikos tikslais, vertinant draudimo produktų kokybę.
2.3. Akcijos Organizatorius Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje organizuos 1 (vienos)
valandos trukmės diskusijas, po kurių visi diskusijos dalyviai gaus Organizatoriaus įsteigtas
dovanas.
2.4. Laimėtojų nustatymo tvarka:
2.4.1. Akcijos laimėtojų nustatymo dieną, speciali komisija fiksuoja bendrą 2.1. punkte
aprašytas sąlygas atitinkančių Akcijos dalyvių sąrašą ir naudodama atsitiktinių skaičių
generatorių, išrenka tris skaičių. Šiuos skaičius sąraše atitinkantys Akcijos dalyviai yra
skelbiami laimėtojais.
3. Asmens duomenų tvarkymas
3.1. Vykdydami Akciją, prašome Jūsų nurodyti telefono numerį. Šiuos duomenis renkame
laimėtojo nustatymo tikslais, taip pat, jeigu anketoje išreiškėte sutikimą dalyvauti diskusijų
grupėje, bus prašoma nurodyti telefono numerį, siekiant Jus informuoti apie diskusijų grupės
laiką ir vietą. Akcijos dalyvių telefono numeriai nebus naudojami tiesioginės rinkodaros ar
kitais, šiose taisyklėse nenurodytais tikslais.
3.2. Šių duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas. Jokiais kitais tikslais Jūsų pateikti
duomenys nebus naudojami.
3.3. Jūsų duomenys bus saugomi Akcijos vykdymo laikotarpiu ir 1 (vieną) mėnesį pasibaigus
Akcijai, arba kol atšauksite duotą sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis.
4. Dalyvavimo akcijoje sąlygos
4.1. Akcijoje dalyvauja automobilius vairuojantys asmenys, perkantys transporto priemonių
valdytojų civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą, ir sutikę nurodyti savo telefono numerį
Akcijos prizo atsiėmimo tikslais.
4.2. Akcijos laikotarpiu 3 (trys) dalyviai gaus po 2 (du) bilietus į kiną.
4.3. Už teisingų kontaktinių duomenų pateikimą atsakingi Akcijos dalyviai.
4.4. Už visas su Akcija susijusias galimas mokestines prievoles atsakingas Organizatorius.
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4. Akcijos prizų išdavimo tvarka
4.1. Su Akcijos laimėtoju bus susisiekiama asmeniškai. Apie laimėjimo faktą Organizatorius
laimėtojui praneša telefonu per 1 darbo dieną nuo laimėjimo fakto nustatymo. Susisiekus su
laimėtoju, jo prašoma nurodyti elektroninio pašto adresą, siekiant jam išsiųsti laimėtą prizą.
4.3. Organizatoriui nepavykus susisiekti su laimėtoju per (5) penkias dienas, jis netenka teisės į
laimėjimą.

5. Baigiamosios nuostatos
5.1 Organizatorius pasilieka teisę keisti Akcijos sąlygas, įskaitant organizavimo laikotarpį,
informuojant apie tai ne vėliau kaip likus 24 valandoms iki pakeitimų įsigaliojimo internetinėje
svetainėje www.perlopaslaugos.lt.
5.2 Visus, šiose taisyklėse neaptartus klausimus reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų
nuostatos.

________________________________________
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