
 

 

 

ŽAIDIMO „GREIČIAUSI LAIMI DOVANŲ“ TAISYKLĖS 

 
1. Organizatorius – akcinė bendrovė Lietuvos paštas, įmonės kodas 121215587, buveinės adresas J. 

Jasinskio g. 16, 03500 Vilnius. 

2. Žaidimo laikotarpis 

2.1. Žaidimas vyksta nuo 2022 m. lapkričio 21 d. iki 2022 m. gruodžio 18 d. (imtinai). 

3. Žaidimo prizai 

3.1. Prizai, jų skaičius: 

3.1.1. Kiekvienos savaitės prizai: 10 vnt. 50 EUR vertės „Gera dovana“ kuponas. Žaidimo trukmė – 4 

savaitės.  

3.1.2. Kuponų galiojimo laikotarpis – iki 2023 m. lapkričio 23 d.  

4. Žaidimo dalyviai 

4.1. Žaidime dalyvauja fiziniai asmenys 2.1 punkte nurodytu laikotarpiu greičiau nei per 2 val. nuo 

pranešimo apie jiems adresuotos siuntos išsiuntimo momento atsiėmę siuntą iš LP EXPRESS paštomato. 

4.2. Žaidimo dalyvis žaidime dalyvauja tiek kartų, kiek įvykdė 4.1. p. žaidimo dalyviui keliamas sąlygas. 

5. Laimėtojų atranka ir žaidimo prizų atsiėmimas 

5.1. Iš viso bus atrinkti 40 savaitės prizų laimėtojų. 

5.2. Laimėtojų atranka žaidimo laikotarpiu vykdoma atsitiktinumo principu: 

5.2.1. 2022 m. lapkričio 28,  2022 m. gruodžio 5, 12, 19 dienomis bus atrinkta 10 savaitės prizų laimėtojų. 

Savaitės prizų laimėtojų atrankoje dalyvauja tik praėjusią kalendorinę savaitę 4.1. p. nurodytas žaidimo 

dalyviui keliamas sąlygas įvykdę asmenys; 

5.3. Laimėtojai apie laimėtą prizą bus informuojami telefonu. Organizatoriui nepavykus susisiekti su 

laimėtoju, bus renkamas naujas laimėtojas, su kuriuo bus susisiekta šiame punkte nurodytu būdu. . 

5.4. Prizai į jokius kitus daiktus ar piniginius ekvivalentus nekeičiami. 

5.5. Savaitės prizai laimėtojams bus nusiųsti laimėtojo nurodytu el. pašto adresu. Laimėtojas yra 

atsakingas už teisingą el. pašto adreso pateikimą Organizatoriui.   

5.6. Žaidime nedalyvauja organizatoriaus darbuotojai ir jų šeimų nariai, taip pat kiti asmenys, susiję su 

žaidimo organizavimu, bei jų šeimų nariai. Nustačius šią aplinkybę, renkamas naujas prizo laimėtojas.  

5.7. Jei žaidimo dalyvis mano, kad Organizatorius pažeidė jo teises ar teisės aktų saugomus interesus, jis 

turi teisę ne vėliau kaip per vieną kalendorinį mėnesį po žaidimo laikotarpio pabaigos pateikti rašytinę 

pretenziją Organizatoriaus buveinės adresu. Pretenzijoje privaloma nurodyti pretenzijos pagrindą ir 

ginčijamas aplinkybes, žaidimo dalyvio vardą, pavardę, adresą, telefono numerį ar elektroninio pašto 

adresą (jei tokių esama), pašto siuntos duomenis (numerį), SMS gavimo datą ir laiką, pretenzijos 

pateikimo datą bei žaidimo, taip pat dalyviui ar jo įgaliotajam asmeniui (įgaliotasis asmuo turi pateikti jo 

įgaliojimus patvirtinančio dokumento kopiją) privaloma pretenziją pasirašyti. Pretenzija nagrinėjama ir 

atsakymas (sprendimas) pateikiamas raštu ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo 

žaidimo dalyvio pretenzijos gavimo dienos.  



 

 

 

5.8. Žaidimo dalyvis, nesutinkantis su Organizatoriaus atsakymu (sprendimu) į pretenziją, turi teisę jį 

skųsti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka. Laimėtojui pageidaujant, Organizatorius 

išduoda dokumentą, kuriame nurodoma įteikto prizo vertė bei deklaruoto ir sumokėto gyventojų pajamų 

mokesčio, jeigu toks numatytas pagal taikomus teisės aktus, suma. 

5.9. Organizatorius neatsako už žaidimo dalyvių pašalinimą iš žaidimo ir prizų neišdavimą, jei žaidimo 

dalyvis nesilaiko ar neatitinka šiose taisyklėse nustatytų sąlygų, jo pateikta informacija yra neteisinga ar 

netiksli. 

6. Asmens duomenų tvarkymas 

6.1. Jūsų asmens duomenų valdytoja yra akcinė bendrovė Lietuvos paštas (juridinio asmens kodas 

121215587, adresas J. Jasinskio g. 16, el. p. info@post.lt, tel. 1842). Su Duomenų apsaugos pareigūnu 

galite susisiekti el. paštu duomenusauga@post.lt arba paštu aukščiau nurodytu adresu, laišką adresuojant 

„Duomenų apsaugos pareigūnui“. 

6.2. Šio žaidimo metu tvarkomi šie asmens duomenys: vardas, pavardė, telefono numeris ir (ar) el. pašto 

adresas) siekiant nustatyti laimėtojus ir su jais susisiekti. Šie duomenys tvarkomi sutarties (šių taisyklių) 

vykdymo pagrindu. 

6.3. Nustačius laimėtoją, jis informuojamas tiesiogiai. Jei laimėtojas sutinka, jo asmens duomenys 

(vardas, pavardė) ir laimėtas prizas yra skelbiami Organizatoriaus „Facebook“ paskyroje ir interneto 

tinklalapyje www.post.lt/greiciausilaimi su tikslu įvardinti konkrečius laimėtojus (įvardinant konkrečius 

laimėtojus užtikrinti šio žaidimo skaidrumą ir atitiktį šioms taisyklėms). 

6.4. Taisyklių 6.2. p. nurodytu tikslu surinkti duomenys tvarkomi ne ilgiau nei laimėtojams bus tinkamai 

įteikti šių taisyklių 3 skyriuje nurodyti prizai. Su prizo perdavimu, mokesčių deklaravimu ir sumokėjimu 

susiję laimėtojų asmens duomenys bus tvarkomi atitinkamuose teisės aktuose nustatytą laikotarpį. 

6.5. Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą Lietuvos pašto privatumo pranešime 

www.lietuvospatas.lt/privatumo-pranesimas. Žaidimo dalyviai, įskaitant ir laimėtojus, turi privatumo 

pranešime nurodytas teises, kurias gali įgyventi jame nurodytais būdais.  

7. Baigiamosios nuostatos 

7.1. Organizatorius pasilieka teisę bet kada vienašališkai keisti žaidimo taisyklių sąlygas arba nutraukti 

žaidimą, apie tai informavęs interneto tinklalapyje www.post.lt/greiciausilaimi  

7.2. Reklaminėje medžiagoje pateikiama žaidimo informacija yra tik informacinio pobūdžio.  

7.3. Organizatorius neatsako už su prizo atsiėmimu ar žaidimu susijusias žaidimo dalyvio patirtas 

papildomas išlaidas, kurios nenurodytos šiose taisyklėse, pavyzdžiui, transporto ar telefono pokalbių 

išlaidas. 
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