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AKCIJOS, VYKSTANČIOS  PARODOS „PELENĖ“ METU , SĄLYGOS DALYVIAMS 

 

1. Akcijos pavadinimas. Gyvybės draudimo UAB “SB draudimas” (toliau – Bendrovė) 

organizuojama akcija, vykstanti parodos „Pelenė“ metu (toliau – Akcija). 

2. Akcijos galiojimo laikotarpis:  2022 m. balandžio 8 -10 dienomis įskaitytinai. 

3. Akcijos dalyvis yra fizinis asmuo, davęs sutikimą dalyvauti Akcijoje (toliau – Sutikimas, 

pridedama) ir atitinkantis žemiau išvardintus reikalavimus: 

3.1. Lietuvos Respublikos gyventojas; 

3.2. Akcijos dalyvio amžius – nuo 18 metų. 

4. Akcijoje nedalyvauja Bendrovės darbuotojai, draudimo tarpininkai ir jų šeimos nariai. 

5. Akcijoje dalyvauja 1 (vienas) to paties Akcijos dalyvio užpildytas Sutikimas. Sutikimą 

galima pildyti tik 1 (vieną) kartą. 

6. Akcijos prizas – 1 (vienerių) metų trukmės draudimas pagal gyvybės draudimo taisykles 

„Esu saugus“ Nr. 016 (toliau – Draudimo taisyklės). Akcijos prizo laimėtojas 

apdraudžiamas  1,00 (vieno) Eur gyvybės draudimu ir 5000,00 (penkių tūkstančių) Eur 

traumų draudimu. Kūno sužalojimai ir/ar sveikatos sutrikimai, patirti nelaimingo atsitikimo, 

įvykusio Apdraustajam, metu ir numatyti Draudimo taisyklių Priede Nr. 1.  

7. Akcijos prizo laimėtojai – 3 (trys) atsitiktiniu būdu išrinkti Akcijos dalyviai. 

8. Laimėtojo išrinkimas ir prizo įteikimas: Bendrovė atsitiktiniu būdu išrenka laimėtojus  

š.m. balandžio 12 dieną. Bendrovė susisiekia su kiekvienu laimėtoju asmeniškai Akcijos 

dalyvio nurodytu telefonu ir (ar) el. pašto adresu ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas 

nuo laimėtojo nustatymo dienos. Jeigu nurodytais kontaktais su Akcijos laimėtoju 

nepavyksta susisiekti per 2 (dvi) darbo dienas, renkamas kitas Akcijos laimėtojas. Jeigu 

Akcijos laimėtojas Sutikime  pateikė neteisingus duomenis, Akcijos laimėtojas netenka 

teisės į laimėtą prizą ir išrenkamas naujas Akcijos laimėtojas. 

9. Kitos sąlygos. 

9.1. Prizas į pinigus ar kitus prizus nekeičiamas ir negali būti perleidžiamas kitam 

asmeniui; 

9.2. Akcijos laimėtojai turės užpildyti papildomus dokumentus, kurių reikės laimėtai 

draudimo paslaugos teikimo sutarčiai pasirašyti. Tuo atveju, jeigu Akcijos prizo 

laimėtojas nepateikia ir (ar) neužpildo (atsisako užpildyti) papildomų dokumentų, 

kurių reikės  laimėtai draudimo paslaugos teikimo sutarčiai pasirašyti, jis netenka 

teisės į laimėtą Akcijos prizą ir išrenkamas naujas Akcijos laimėtojas.  

9.3. Jeigu išrinktas Akcijos laimėtojas netenka teisės į Akcijos prizą šiose Akcijos 

sąlygose nurodyta tvarka, renkamas naujas Akcijos prizo laimėtojas. Naujas Akcijos 

prizo laimėtojas renkamas tol, kol bus išrinktas.  

9.4. Akcijos dalyvių asmens duomenys, pateikti registracijos metu, jeigu nebuvo duotas 

tiesioginės rinkodaros sutikimas, bus naudojami tik susisiekti su Akcijos prizo 

laimėtojais ir (ar) draudimo sutarčiai su jais sudaryti, visais kitais atvejais, pasibaigus 

Akcijai – asmens duomenys bus sunaikinami.  

10. Privatumas ir asmens duomenys 

10.1.  Visi Akcijos dalyvių asmens duomenys tvarkomi pagal Lietuvos Respublikos teisės 

aktų numatytus reikalavimus. Bendrovė imasi visų būtinų, protingų ir pagrįstų 

priemonių, kad užtikrintų Akcijos dalyvio duomenų apsaugą ir jų tvarkymo teisėtumą. 



 2 

10.2. Dalyvaudami Akcijoje dalyviai patvirtina, jog sutinka, supranta ir neprieštarauja, kad 

jų pateikti asmens duomenys būtų Bendrovės tvarkomi Akcijos organizavimo ir 

vykdymo tikslais iki laimėtojo išrinkimo ir prizo įteikimo.   

10.3. Kiekvienas asmuo, kreipdamasis į Bendrovę, turi teisę susipažinti su savo 

pateiktais asmens duomenimis ir kaip jie tvarkomi, žinoti (būti informuotas) apie savo 

asmens duomenų tvarkymą, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius 

savo asmens duomenis. Kiekvienas asmuo taip pat turi teisę bet kuriuo metu 

nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, taip pat reikalauti, kad Bendrovė 

sunaikintų Akcijos dalyvio pateiktus asmens duomenis arba sustabdytų tokių 

duomenų tvarkymo veiksmus. Akcijos dalyvis supranta, kad tokiu atveju Bendrovė, 

nebeturėdama teisės tvarkyti tokio asmens duomenis Akcijos organizavimo ir 

vykdymo tikslais, privalės pašalinti Akcijos dalyvį iš Akcijos. 

11. Tuo atveju, jeigu Akcijos prizas Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio 

įstatymo nustatyta tvarka yra apmokestinamas, LR gyventojų pajamų mokestį, susijusį su 

laimėtu Akcijos prizu, sumoka ir deklaruoja Bendrovė.  

 
 


