
PAGRINDINĖS AKCIJOS TAISYKLĖS:

 1+1 = VAKARĖLIS. Žaidimo metu CAIF CAFE kavinėse, vienu metu kartu perkant
bet  kurią  CAIF  CAFE  kavą  ir  RED  BULL  skardinę,  registruok  pirkimo  čekį
www.caifcafe.lt/vakarelis ir  dalyvauk  loterijoje,  kurioje  gali  laimėti  RED  BULL
MINDĖS (vakarėlių superautomobilio) vizitą ir DJ savo privačiam vakarėliui.

 Žaidimo prizas – RED BULL Mindės ir DJ vizitas Tavo vakarėlyje.

 Dalyvauti Žaidime ir registruoti pirkimo čekius galima nuo 2019 m. gegužės 1 d. iki
birželio 16 d. imtinai.

 Žaidimo  laimėtojai  bus  skelbiami  2019  m.  birželio  21  d.  svetainėje
www.caifcafe.lt/vakarelis

 Žaidime gali dalyvauti tik pilnamečiai asmenys, sulaukę 18 metų. 

 Žaidime dalyvauja tik fiziniai asmenys, įsigiję bet kurią CAIF CAFE kavą ir RED
BULL skardinę, CAIF CAFE kavinėse.

 TAISYKLĖS:

1. Žaidime  galintys  dalyvauti  pirkėjai  –  besilaikantys  visų  Žaidimo  taisyklių  fiziniai
asmenys,  nuo 2019 gegužės 1 d. iki 2019 m. birželio 16 d. imtinai perkantys bet kurią
CAIF CAFE kavą ir RED BULL skardinę,  CAIF CAFE kavinėse .

2. Pirkimo čekis suteikia teisę vieną kartą jį registruoti žaidimo svetainėje.

3. Informacija apie Žaidimą skelbiama interneto svetainėje www.caifcafe.lt/vakarelis.  

4. Pagrindinis prizas – RED BULL MINDĖS vizitas ir DJ Tavo vakarėliui bet kurioje
Lietuvos vietoje.

5. Prizas turi būti panaudotas per metus laiko nuo laimėtojo paskelbimo. 

6. Prizo  laimėtojai,  turi  susiderinti  vakarelio  datą  su  RED BULL atstovais,  tinkančią
abiems pusėms.

7. Žaidimo organizatorius – UAB „Delano“, Ozo g. 25, Vilnius (toliau – Organizatorius).

8. Žaimo  vykdytojas  –  UAB  „Mineraliniai  Vandenys“,  J.  Jasinskio  16F  (toliau  –
Vykdytojas)

9. Žaidime negali  dalyvauti  RED BULL ir UAB DELANO darbuotojai  bei jų šeimos
nariai. 

ŽAIDIMO EIGA:
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10. Norint  laimėti  Žaidimo  prizą,  reikia  užpildyti  Žaidimo  anketą  svetainėje
www.caifcafe.lt/vakarelis.

11. Vienas  pirkimo  čekis  su  unikaliu  kodo  deriniu  gali  būti  registruojamas  Žaidimo
svetainėje tik vieną kartą.

12. Vienas  žaidėjas  gali  neribotą  kiekį  kartų  rinkti  tinkamus  Žaidimo  čekius  ir  juos
registruoti.

13. Vienas žaidėjas gali laimėti tik vieną prizą.

14. Laimėjęs  žaidėjas  yra  informuojamas  asmeniškai  jų  nurodytu  telefono  numeriu.
Atvykęs  atsiimti  prizo  laimėtojas  turi  pateikti  asmens  dokumentą,  patvirtinantį  jo
tapatybę  bei  amžių.  Nepaisant  www.caifcafe.lt/vakarelis  paskelbtų  rezultatų,
Organizatorius pasilieka teisę neįteikti prizo, jei neatitinka dalyviams keliamų sąlygų. 

DALYVAVIMAS AKCIJOJE:

15. Žaidime dalyvauja tik tie asmenys, kurie uždildė visus anketoje nurodytus punktus. Už
žaidimo anketoje nurodytus duomenis atsako jį pildęs asmuo.

16. Žaidime  dalyvaujantys  asmenys  įsipareigoja  tinkamai  susipažinti  su  žaidimo
taisyklėmis ir sutinka jų laikytis.

17. Organizatorius pasilieka teisę keisti žaidimo sąlygas.

LAIMĖTOJO NUSTATYMAS:

18. Žaidimo pagrindinio prizo laimėtojas bus renkamas 2019 m. birželio 21 d. Pagrindinio
prizo laimėtojas  bus renkamas  www.caifcafe.lt/vakarelis turinio valdymo sistemoje:
paspaudus  vieną  mygtuką,  iš  visų  Žaidimo  metu  užpildytų  anketų  bus  atrinkta  1
atsitiktinė ir taip nustatytas laimėtojas (a).

19. Žaidimo  laimėtojo  rinkimą  stebės  komisija,  kurią  turi  sudaryti  Žaidimo
Organizatoriaus  atstovas ir Žaidimo Vykdytojo atstovas. Užpildomas ir pasirašomas
laimėtojo nustatymo aktas. 

20. Žaidimo  laimėtojai, 2019  m.  birželio  21  d.  bus  informuoti  asmeniškai,  žaidimo
anketose nurodytais kontaktiniais telefonais. Taip pat paskelbtas interneto svetainėje
www.caifcafe.lt/vakarelis.

21.  Atsiimdami prizą iki  birželio 28 d. (imtinai), laimėtojai privalo Vykdytojui pateikti
pirkėjo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę)
bei  pasirašyti  laimėjimo  priėmimo  –  perdavimo  aktą.  Jei  laimėtojai  ar  laimėtojas
neatitinka  Žaidimo  dalyviams  keliamų  sąlygų,  Vykdytojas  pasilieka  teisę  neįteikti
prizo.  Pasirašius  prizo  priėmimo  –  perdavimo  aktą  yra  laikoma,  kad  prizas  yra
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tinkamai  perduotas  laimėtojui  ir  jokios  pretenzijos  dėl  jo  perdavimo  negali  būti
reiškiamos.

22. Su Žaidimo laimėtojais tiksli prizų įteikimo vieta ir data bus suderinta asmeniškai.

23. Jei  laimėjimas,  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  gyventojų  pajamų  mokesčio
įstatymu,  bus  apmokestintas,  šio  mokestį  teisės  aktų  nustatyta  tvarka  sumokės
Vykdytojas.

24. Pagal taisyklėse nustatytą tvarką neatsiėmęs prizo laimėtojas netenka teisių į jį. Tokio
laimėtojo nustatymas tampa negaliojantis.

25. Organizatorius, įtaręs Žaidimo taisyklių pažeidimą, turi teisę atidėti  prizo atidavimą
Žaidimo laimėtojui  iki  tyrimo pabaigos.  Jeigu tyrimo metu paaiškėja,  kad Žaidimo
taisyklės buvo pažeistos, Organizatorius turi teisę, bet ne pareigą, perrinkti laimėtoją
arba prizas be jokių kompensacijų lieka Vykdytojui.

26. Dalyvis  žaidime  sutinka,  kad  laimėjimo  atveju,  atsiimant  prizą  gali  būti
filmuojamas/fotografuojams, o surinkti atvaizdai gali būti panaudoti Organizatoriaus
reikmėms ir viešumui, įskaitant jų paskelbimą socialiniuose tinkluose.

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA: 

27. Žaidimo dalyvių duomenų valdytojas yra Organizatorius, o laimėtojų - Organizatorius
ir Vykdytojas.

28. Duomenų valdytojų rekvizitai:

 UAB „Delano“, Ozo g. 25, Vilnius.

 UAB „Mineraliniai Vandenys“, J. Jasinskio 16 F. 

29. UAB „Delano“ yra laikina duomenų valdytoja tol kol vyksta žaidimas. UAB „Delano“
tik  suteikia  galimybę  CAIF  CAFE kavinėse  įsigyti  Žaidime  dalyvaujančių  prekių,
nerinkdama ir nekaupdama jokių jūsų asmens duomenų.

30. Užregistravus Žaidimo anketą  puslapyje, Jūsų pateikti asmens duomenys bus įrašyti į
dalyvių duomenų bazę ir toliau tvarkomi siekiant šių tikslų:

 Organizuoti Žaidimą ir užtikrinti sklandų jos vykdymą.

 Viešai paskelbti Žaidimo nugalėtojus.



 Prireikus ginti savo interesus vastybinėse institucijose.

 Populiarinti žaidimą pasiliekant teisę laimėtojus paviešinti ir kitais metais. 

31. Registruojantis  žaidime,  prašysime  pateikti  šiuos  duomenis:  jūsų  vardas,  telefono
numeris, amžius. 

32. Laikome,  kad  sutikimas  yra  gautas  tada,  kai  užregistruojate  Žaidimo  anketą  su
užpildytais asmens duomenimis. 

33. Jūsų asmens duomenys tvarkomi remiantis jūsų sutikimo pagrindu.

34. Organizatorius ir Vykdytojas neperduoda jūsų duomenų trečiosioms šalims, išskyrus
žaidimo svetainės kūrimo partnerius.

35. Jūsų asmens duomenys nėra teikiami trečiosioms šalims.

36. Jūs, priklausomai nuo situacijos, turite šias teises:

 Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti).

 Reikalauti  ištaisyti  arba papildyti  neišsamius/netikslius  asmens duomenis  (teisė
ištaisyti).

 Savo duomenis sunaikinti.

 Sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus.

 Turite teisę bet kuriuo metu nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu, kai toks
duomenų tvarkymas grindžiamas Jūsų sutikimu.

 Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

37. Šiomis savo teisėmis jūs galite pasinaudoti kreipdamiesi el. paštu delano@delano.lt

38. Žaidimo dalyvių duomenys, tvarkomi žaidimo organizavimo tikslu bei saugomi iki 30
d.  po  laimėtojų  paskelbimo.  Praėjus  šiam  terminui,  jūsų  asmens  duomenys  bus
ištrinami. Vykdytojas laimėtojų duomenis pasilieka teisę saugoti ne trumpiau kaip 5
metus ar ilgiau jei saugojimą įpareigoja įstatymai. 

KITOS NUOSTATOS:

39. Organizatoriai pasilieka teisę keisti Žaidimo taisykles ir įsipareigoja iš anksto apie tai
informuoti  interneto  svetainėje  www.caifcafe.lt/vakarelis.  Esant  Žaidimo  taisyklių
neatitikimams, galioja www.caifcafe.lt/vakarelis paskelbtos Žaidimo taisyklės. 
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40. Prizai (RED BULL MINDĖS VIZITAS ir DJ tavo vakarėliui) į pinigus nėra keičiami. 

41. Visus  skundus,  susijusius  su  Žaidimu,  įskaitant  skundus,  susijusius  su  laimėtojų
atranka ir (ar) prizų teikimo tvarka, nagrinėja Organizatorius. Skundai Organizatoriui
turi  būti  pateikti  ne  vėliau  kaip  per  5  (penkias)  darbo  dienas,  nuo  laimėtojo
paskelbimo,  registruotu  paštu  su  prierašu  „1+1=vakarėlis“  Akcija  adresu  UAB
„Delano”, Ozo g. 25, LT – 07150 Vilnius.

42. Visi taisyklių pakeitimai ir (ar) papildymai skelbiami www.caifcafe.lt/vakarelis
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