Loterijos taisyklės
„Užpildykite formą ir laimėkite išmanųjį telefoną“
1.

Loterijos organizatorius ir loterijos teritorija.
1.1. Loterijos organizatorius: UAB «MK TRADE LT» (įm.k. 302975413, adresas S. Konarskio

g. 2 - 99, LT-03123, Vilnius). Loterija vyksta visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

Loterijos laikotarpis
2.1. Loterijos laikotarpis: 01.08.2022.-31.08.2022.
Prizinis fondas.
3.1. Prizinis fondas yra: 1 (vienas) Mobilusis telefonas Samsung A336B Galaxy A33 5G 128GB
Awesome Black
3.2. Laimėtas prizas dalyvio pageidavimu negali būti pakeistas kitu prizu ar pinigais.
Loterijos taisyklės ir dalyvavimo sąlygos.
4.1. Dalyvis, norėdamas dalyvauti loterijoje, turi užpildyti dalyvavimo loterijoje formą RDE.LT
internetinės parduotuvės svetainėje, nurodydamas savo vardą, pavardę, el. pašto adresą ir
telefono numerį arba sutikti dalyvauti loterijoje užsakymo puslapį internetinėje
parduotuvėje RDE.LT
4.2. Loterijoje gali dalyvauti visi asmenys, sulaukę 18 (aštuoniolikos) metų ir kurių nuolatinė
gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikos teritorijoje, išskyrus UAB „MK TRADE LT“
darbuotojus ir jų šeimos narius.
4.3. Dalyvaudamas loterijoje, dalyvis patvirtina, kad yra susipažinęs su loterijos taisyklėmis ir
įsipareigoja jų laikytis.
4.4. Su loterijos taisyklėmis ir privatumo politika galite susipažinti UAB „MK TRADE LT“
svetainėje www.rde.lt
Nugalėtojo nustatymo tvarka, vieta ir laikas.
5.1. Laimėtojas bus renkamas atsitiktiniu būdu loterijos laikotarpio pabaigoje, burtų keliu
naudojant Random.org atsitiktinių skaičių paslaugą.
Loterijos laimėtojo informavimo tvarka.
6.1. Loterijos laimėtojas bus paskelbtas RDE.LT svetainėje, skiltyje Konkurso laimėtojai.
Loterijos laimėtojo vardas ir pavardė bei dalinis elektroninio pašto adresas taip pat gali būti
skelbiami RDE.LT Facebook puslapyje.
6.2. Loterijos laimėtojas bus informuotas asmeniškai elektroniniu paštu arba registracijos metu
nurodytu telefonu per 5 (penkias) darbo dienas nuo laimėtojo nustatymo.
Kita informacija
7.1. Loterijoje negali dalyvauti UAB „MK TRADE LT“ darbuotojai, jaunesni nei 18 (aštuoniolikos)
metų asmenys, taip pat ne Lietuvos Respublikos gyventojai.
7.2. Jei dalyvis nesutinka pateikti loterijoje būtinų asmens duomenų, ir nesutinka, kad tokie
duomenys būtų tvarkomi, jis netenka teisės dalyvauti loterijoje.
7.3. Loterijos organizatorius turi teisę tvarkyti duomenis laimėtojui nustatyti ir prizui įteikti.
Loterijos organizatorius garantuoja, kad visų Loterijos dalyvių asmens duomenys nebus
perduoti tretiesiems asmenims.
7.4. Loterijos organizatorius pasilieka teisę be įspėjimo pašalinti dalyvį iš loterijos, jei bus
nustatyta, kad buvo pažeistos dalyvavimo sąlygos.
7.5. Loterijos organizatorius pasilieka teisę keisti loterijos taisykles, paskelbdamas jas savo
interneto svetainėje RDE.LT.
7.6. Loterijos dalyviai sutinka, kad jų asmens duomenys (vardas, pavardė, el. pašto adresas)
būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais – dalyviai sutinka įvesti savo elektroninio pašto
adresą, gauti reklaminius pranešimus el.paštu.
7.7. Su loterijos taisyklėmis bei privatumo politika galite susipažinti UAB „MK TRADE LT“
svetainėje www.rde.lt

