
  

FACEBOOK KONKURSO „GPM lengvata“ TAISYKLĖS 

 
Šių taisyklių paskirtis – nustatyti konkurso „GPM lengvata“ (toliau – Konkursas) vykdymo 
tvarką, laimėtojų išaiškinimą ir laimėtų prizų perdavimo tvarką (toliau – Taisyklės). 
Konkursą organizuoja UAB „INVL Asset Management (toliau – Konkurso organizatorius). 

Konkursas vyksta iki 2021-12-31. 
Konkurso dalyvių ir/ar laimėtojų asmens duomenys renkami tik Konkurso organizavimo 

tikslu. Visi Konkurso vykdymo tikslu tvarkomi duomenys gaunami tiesiogiai iš Konkurso 
dalyvio. Konkurso vykdymo tikslu tvarkomi šie asmens duomenys: vardas, pavardė (arba 

socialinio tinklo „Facebook“ paskyros pavadinimas), o laimėjimo atveju – taip pat ir adresas, 
telefono numeris ir el. pašto adresas. Dalyvaudamas Konkurse, Konkurso dalyvis yra 
informuotas ir sutinka, kad Konkurso dalyvį atrinkus laimėtoju, Konkurso organizatorius po 

konkursiniu įrašu paskelbia jo vardą ir pavardę arba socialinio tinklo „Facebook“ paskyros 
pavadinimą. Konkurso dalyvis bet kuriuo metu jo asmens duomenų tvarkymo laikotarpiu 

gali el. p. pensijos@invl.com kreiptis į Konkurso organizatorių ir atsisakyti dalyvauti 
Konkurse. Atsisakius dalyvauti Konkurse, Konkurso dalyvio pateikti asmens duomenys 
toliau nebus tvarkomi Konkurso vykdymo tikslu, tačiau iki atsisakymo dalyvauti Konkurse 

tvarkyti asmens duomenys bus laikomi tvarkytais teisėtai. Daugiau informacijos apie 
Konkurso dalyvių, kaip duomenų subjektų teises, galima rasti Privatumo politikoje. 

Konkurso laimėtojų asmens duomenys saugomi mėnesį laiko po konkurso pabaigos. 
Dalyvauti Konkurse gali tik pilnamečiai asmenys. Konkurse negali dalyvauti Konkurso 
organizatoriaus darbuotojai, jų šeimos nariai, taip pat įmonių grupės, kuriai priklauso 

Konkurso organizatorius, darbuotojai bei jų šeimos nariai. 
Trys laimėtojai išrenkami burtų būdu. Vienas asmuo gali Konkursui pateikti neribotą kiekį 

Konkurso sąlygas atitinkančių komentarų, tačiau laimėti dalyvis gali tik su vienu komentaru. 
Pateikdamas Turinį Konkursui, Konkurso dalyvis patvirtina, kad yra Turinio autorius, kad 
turi teisę viešinti Turinį bei atlikti kitus Taisyklėse numatytus veiksmus Turinio atžvilgiu 

(įskaitant perduoti Taisyklėse numatytas teises į Turinį) ir (ar) kad Turinys nepažeidžia 
teisės aktų reikalavimų ir/ar trečiųjų asmenų teisių.  

Konkurso organizatorius pasilieka teisę vienašališkai be išankstinio Konkurso dalyvio 
įspėjimo pašalinti iš Konkurso  jo temos neatitinkantį, nekokybišką, įžeidų, trečiųjų asmenų 
teises, viešąją tvarką ir/ar teisės aktų reikalavimus pažeidžiantį turinį. 

3 (trys) žaidimo dalyviai laimės po vieną Nescafé Dolce Gusto kavos aparatą. Konkurso 
organizatoriaus susisiekia su Konkurso laimėtoju asmenine žinute per Facebook. Konkurso 

prizas į kitus prizus ar grynuosius pinigus nekeičiamas ir neperduodamas tretiesiems 
asmenims. 
Konkurso organizatoriaus priimtas sprendimas dėl laimėtojų paskelbimo yra neginčijamas 

ir jokių pretenzijų Konkurso organizatorius dėl to nepriima.  
Jei per septynias darbo dienas nuo rezultatų paskelbimo datos laimėtojas neatsako 

Konkurso organizatoriui dėl prizo atsiėmimo, prizas lieka Konkurso organizatoriui ir 
laimėtojo nebegali būti vėliau pareikalautas perduoti, pakeisti ar kitaip kompensuoti. 
Kiekvienas asmuo, šiose Taisyklėse numatyta tvarka dalyvaudamas Konkurse, patvirtina, 

kad su Taisyklėmis susipažino, sutinka ir įsipareigoja jų laikytis. Konkurso dalyviais 
pripažįstami tik tie asmenys, kurie atitinka visus šių Taisyklių reikalavimus. 

 

https://assets.invl.com/privacy-policy/INVL-grupes-privatumo-politika.pdf

