
Žaidimo „Užsisakyk Go3|BITĖ televiziją ir laimėk Samsung televizorių “ taisyklės 

Dalyvaudami žaidime sutinkate su šiomis taisyklėmis. 

• Žaidimo organizatorė: UAB „Bitė Lietuva“, Žemaitės g. 15, Vilnius (toliau – BITĖ). 

• Žaidimas vyksta nuo 2021 m. vasario 22 d. iki kovo 22 d. imtinai. 

• Žaidime dalyvauja visi privatūs BITĖS klientai, kurie žaidimo laikotarpiu internetu užsisako 

„Go3|BITĖ“ televizijos paslaugas adresu tv.bite.lt. ir registracijos metu sutinka su jų duomenų 

tvarkymu rinkodaros tikslais, t.y. varnele pažymi vieną iš rinkodaros pasiūlymams skirtų 

sutikimų.  

• Prizinis fondas: 4 (keturi) išmanieji televizoriai Samsung 55" UE55TU7092UXXH. Vieno 

televizoriaus vertė – 499 Eur. 

• Kiekvieną savaitę iš televizijos paslaugą užsisakiusių klientų burtų keliu pagal registracijos metu 

naudotą telefono numerį bus išrenkamas laimėtojas. 

• Vienas klientas gali laimėti tik vieną prizą. Tai reiškia, kad jei žaidime dalyvauja keli numeriai, 

kurie priklauso tam pačiam klientui, su kuriuo sudaryta BITĖS paslaugų sutartis, tik vienas iš 

numerių gali laimėti prizą.  

• Su laimėtoju susisieksime asmeniškai telefonu. 

• Žaidimo prizas laimėtojui bus išsiųstas laimėtojo nurodytu adresu BITĖS lėšomis. 

• Prizas į pinigus, kitas paslaugas ar kitus daiktus nekeičiamas.  

• Jei iki žaidimo pabaigos nepavyks susisiekti su laimėtoju, bus išrinktas kitas laimėtojas.  

• Žaidimo metu nustatant, skelbiant bei apdovanojant laimėtoją, taip pat kitais su žaidimo 

organizavimu bei vykdymu susijusiais tikslais bus tvarkomi šie duomenys: vardas, pavardė, 

telefono numeris, adresas. Šių duomenų valdytojas yra BITĖ.   

• Žaidimo dalyvių duomenys yra neviešinami ir saugomi laikantis įstatymuose numatytų terminų, 

o jiems pasibaigus, nesant kito teisėto asmens duomenų tvarkymo pagrindo, negrįžtamai 

sunaikinami. 

• Jūsų asmens duomenys, reikalingi prizo pristatymui Jūsų nurodytu adresu, bus perduoti 

trečiajai šaliai, teikiančiai siuntų pristatymo paslaugas.  

• Detalesnę informaciją apie Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teises, teisių įgyvendinimą 

bei duomenų tvarkymą galite rasti BITĖS privatumo politikoje čia. 

• Žaidime negali dalyvauti 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.  

• Organizatorius turi teisę keisti taisykles, apie pakeitimus paskelbiant savo interneto svetainėje. 

• Reikšmingo šių taisyklių pažeidimo arba nesilaikymo atveju, susiklosčius force majeure 

aplinkybėms ar dėl kitų pagrįstų priežasčių, BITĖ turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai 

nutraukti žaidimą. 

 
Galioja nuo 2021 02 22 
 

https://www.bite.lt/privatumo-ir-slapuku-politika

