LRT ORGANIZUOJAMO ŽAIDIMO „PROTOTO“ TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Viešoji įstaiga Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (toliau – LRT arba organizatorius)
organizuoja intelektinį žaidimą mobiliojoje programėlėje „Prototo“ (toliau – žaidimas).
2. Šis pramoginis edukacinis žaidimas skirtas intelektinių žaidimų entuziastams ir mėgėjams.
3. Žaidimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja žaidimo tikslus, dalyvius, eigą,
organizavimo tvarką.
4. Žaidimo dalyviai – žaidime dalyvaujantys vartotojai (toliau – dalyviai).
5. Žaidimo vieta – „Prototo“ mobilioji programėlė, kurią galima parsisiųsti iš mobiliųjų
programėlių parduotuvių „App Store“ ir „Google Play“.
6. Žaidimas vyksta nuo 2018 m. gruodžio 27 d.
II. ŽAIDIMO ORGANIZATORIAUS PAREIGOS
7. Organizatorius įsipareigoja:
7.1. Viešai skelbti informaciją apie žaidimo eigą LRT televizijos programoje „Labas rytas,
Lietuva“, portale LRT.LT, „Facebook“ profiliuose, LRT radijo programose.
7.2. Apdovanoti daugiausia taškų surinkusį kiekvieno žaidimo dalyvį LRT prizu, prizo
mokesčius sumokant iš LRT lėšų.
7.3. Informuoti prizų laimėtojus ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo šio fakto
paaiškėjimo dienos dalyvio nurodytais kontaktais.
III. REIKALAVIMAI DALYVIAMS
8. Asmenys, norintys dalyvauti žaidime ir varžytis dėl geriausio žaidėjo titulo ir vieno iš
žaidimo prizų, privalo turėti paskyrą socialiniame tinkle „Facebook“ ir būti pamėgę LRT paskyrą
„Facebook“ platformoje https://www.facebook.com/LRT.LT/.
9. Dalyviai, bendraudami žaidimo platformoje ir komentarų skiltyje, turi laikytis etikos ir
moralės normų.
10. Dalyvių amžius neribojamas.
11. Dalyvių skaičius neribojamas.
12. Registracija dalyvauti žaidime yra privaloma. Registruodamasis į žaidimą, dalyvis užtikrina,
kad susipažino su LRT parengta privatumo politika, kuri skelbiama internete adresu
https://apie.lrt.lt/svarbi-informacija/privatumo-politika.
IV. ŽAIDIMO EIGA
13. Informacija apie žaidimą skelbiama portale LRT.LT ir LRT televizijos bei radijo programose.
14. Taisyklės portale LRT.LT skelbiamos 2018 m. gruodžio 21 d.
15. Žaidimai planuojami kas savaitę antradieniais ir ketvirtadieniais
16. Žaidimo dalyviams surinkus vienodą taškų skaičių Organizatorius pasilieka teisę nugalėtoją
išrinkti burtų keliu Organizatoriui priimtina forma.
V. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
17. Žaidimo dalyvių duomenų valdytojas yra žaidimo organizatorius. Dalyvių duomenys gali būti
pateikiami ir kitoms įmonėms, kurios susitarimų su organizatoriumi pagrindu tiesiogiai vykdo su
žaidimu susijusias funkcijas.

18. Dalyviai, dalyvaudami žaidime, suteikia sutikimą žaidimo organizatoriui tvarkyti dalyvių
duomenis žaidimo organizavimo ir vykdymo tikslais.
19. Dalyvis, pateikęs žaidimo organizatoriui raštišką prašymą, turi teisę susipažinti su žaidimo
organizatoriaus tvarkomais žaidimo dalyvio asmens duomenimis ir sužinoti, kaip ir kokiu tikslu šie
duomenys yra tvarkomi, taip pat reikalauti ištaisyti arba sunaikinti savo asmens duomenis.
20. Žaidimo dalyvių duomenys bus tvarkomi 1 (vieną) mėnesį po skundų teikimo termino
pabaigos, o žaidimo dalyviui pateikus skundą – 1 (vieną) mėnesį po skundo nagrinėjimo pabaigos.
VI. ATSAKOMYBĖ
21. Žaidimo organizatorius neatsako už nuostolius, susijusius su žaidimo atšaukimu / nutraukimu
/ stabdymu ar Taisyklių pakeitimu.
22. Organizatorius neatsako, jeigu dalyvio neįmanoma pasiekti telefono numeriu ar elektroniniu
paštu, kuriuos dalyvis nurodė.
23. Organizatorius neatsako už informacijos, kurią apie save pateikia dalyviai, turinį ir jos
pateikimo formą. Joks informacijos apie dalyvį paskelbimas, jeigu atitinkamą informaciją yra
pateikęs dalyvis, negali būti laikomas žmogaus privataus gyvenimo neliečiamumo pažeidimu.
VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
24. Organizatorius pasilieka teisę keisti Taisykles, apie tai turi informuoti portale LRT.LT ir / ar
savo „Facebook“ paskyroje.
25. Dalyvavimas žaidime dalyviui reiškia jo sutikimą su visomis šių Taisyklių sąlygomis ir jų
pakeitimu.
26. Visus Taisyklėse neaptartus klausimus reguliuoja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso,
Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo ir kitų taikytinų Lietuvos Respublikos teisės
aktų nuostatos. Visais Taisyklėse neaptartais klausimais žaidimo organizatorius gali priimti
vienašališką sprendimą, vadovaudamasis taikytinais teisės aktais ir šiomis Taisyklėmis.
27. Organizatorius neatsako už dalyvių išlaidas ir (arba) nuostolius, susijusius su dalyvavimu
žaidime.
28. Visi su šiomis Taisyklėmis susiję ir (ar) iš jų taikymo kilę ginčai sprendžiami tarpusavio
derybomis, o nepavykus išspręsti taikiai – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
29. Gavęs iš organizatoriaus pranešimą apie laimėjimą, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo
pranešimo apie laimėjimą gavimo dienos laimėtojas privalo susisiekti su organizatoriumi.
30. Organizatorius turi teisę įsteigti papildomų prizų.
31. Laimėtojas, nesusisiekęs su organizatoriumi per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo
pranešimo apie laimėjimą gavimo dienos, netenka teisės gauti prizą.
32. Prizai nekeičiami į kitus prizus ar grynuosius pinigus.
33. Organizuojančioje įstaigoje dirbantys asmenys bei jų šeimos nariai žaidime dalyvauti gali,
tačiau nepretenduoja į prizų laimėjimus.
34. Organizatoriaus atsakingas asmuo – Lina Patskočimaitė, tel. (8 5) 236 31 59, el. paštas
linpat@lrt.lt.
_____________________________________

