Duomenų apdorojimo politika
1.

Remiantis sutarties vykdymu (t.y. žaidimo taisyklėmis) ir SIA „SOMESE Baltic“ prašymu, dalyvių
duomenys bus tvarkomi UAB „MakesYouLocal“ kaip duomenų valdytojo (toliau tekste - Duomenų
Valdytojas) duomenų bazėje, įmonės kodas: 304185357, adresas Savanorių pr. 1, LT-03116
Vilnius, Lietuva laimėtojų išrinkimui ir prizų išdavimui.

2.

Duomenys bus apdorojami Duomenų Valdytojo ir Duomenų Tvarkytojo darbuotojų ir gali būti
rodomi valdžios atstovams jų prašymu ir teisiniu įsipareigojimu peržiūrėti žaidimo dalyvių
registracijas, kad būtų užtikrintas dalyvių saugumas ir/arba šio žaidimo teisingas aprūpinimas. Kad
būtų teisingai vykdomi Duomenų Valdytojo įsipareigojimai dalyviams, Duomenų Valdytojas gali
suteikti dalyvių asmeninius duomenis kitoms įmonėms, tokioms kaip: kelionių agentūrai arba prize
nurodytų paslaugų teikėjui ar pristatymo įmonei, siekiant užtikrinti sklandų prizų išdavimą
nugalėtojams.

3.

Dalyvis turi suteikti asmeninius duomenis, kad galėtų dalyvauti Duomenų Valdytojo
organizuotame žaidime. Jeigu asmeniniai duomenys, reikalaujami žaidimo taisyklėse, yra
nesuteikiami, Duomenų Valdytojas neturi teisės užregistruoti dalyvio ir dalyvis negali dalyvauti
žaidime. Žaidimo organizatorius turi galėti identifikuoti žmogų laimėtojų traukimo metu ir prizo
išdvimo atveju, dėl to Duomenų Valdytojas turi užregistruoti:
3.1.
žmogaus vardą, pavardę ir kontaktinę informaciją, kad galėtų identifikuoti laimėtoją
laimėjimo atveju;
3.2.
žaidimo produkto pirkimo įrodymą, siekiant užtikrinti teisingą žaidimo eigą, patikrinti pirkimo
autentiškumą ir galiojančią žaidimo registraciją ir išduoti prizą laimėtojui. Jeigu Duomenų
Valdytojas negali rasti žaidimo produkto pirkimo įrodymo, pagal žaidimo taisykles, Duomenų
Valdytojas negali išduoti prizo.

4.

Laimėjimo atveju, remiantis žaidimo taisyklėmis (siekiant užtikrinti sąžiningas ir skaidrias žaidimo
nuostatas ir laimėtojo paskelbimą), asmens vardas ir pavardė bus paviešinti tik su dalyvio
sutikimu. Jei registruojantis toks sutikimas nebuvo duotas, bus skelbiamas tik pirkimo kvito
numeris be laimėtojo/-s vardo, pavardės ar kontaktinių duomenų.

5.

Susisiekdami su Duomenų Valdytoju, kiekvienas dalyvis turi teisę:
5.1.
gauti informaciją, jei jo duomenys buvo užregistruoti ir turėti prieigą prie jo užregistruotų
duomenų;
5.2.
redaguoti ar pilnai užpildyti savo duomenis;
5.3.
apriboti jo asmens duomenų tvarkymą;
5.4.
perkeliamumas - turi teisę gauti Duomenų Valdytojui pateiktų asmens duomenų kopiją
struktūrizuotu, dažniausiai naudojamu ir kompiuteriui suprantamu formatu, taip pat
paprašyti asmens duomenų perkėlimo į kitus duomenis;
5.5.
atšaukti savo sutikimą dėl duomenų apdorojimo bet kuriuo metu. Sutikimo atšaukimas neturi
įtakos sutikimo teisėtumui ir duomenų apdorojimui prieš jo atšaukimą;
5.6.
prašyti pašalinti jo/jos duomenis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamento 17 str., jei
registracija nėra laimėjusi prizo. Registracijos ir žaidimo datos yra aprašytos žaidimo
taisyklėse;
5.7.
pateikti skundą Duomenų Valdytojui, rašydami el.p. vilnius@makesyoulocal.com arba vietinei
duomenų apsaugos institucijai, jei dalyvis mano, kad jo duomenys buvo tvarkomi neteisėtai.

6.

Siekiant užtikrinti Duomenų Valdytojo įsipareigojimus dalyviams apibrėžtus šiame žaidime, dalyvio
(kuris neprašo duomenų ištrynimo) duomenys bus saugomi 30 (trisdešimt) dienų po skundų
pateikimo termino pabaigos. Kai kurie įstatymai gali reikalauti, kad Duomenų Tvarkytojas
išsaugotų asmeninius duomenis ilgiau. Kai nebėra įstatymų reikalaujančių duomenų apdorojimo
arba nebeegzistuoja teisiniai įsipareigojimai ar pareigos kiekvienos šalies atžvilgiu, dėl asmeninių
duomenų tvarkymo, tuomet Duomenų Tvarkytojas nedelsiant ištrins tokius asmeninius duomenis.

7.

Duomenų Valdytojas ar Duomenų Tvarkytojas nėra atsakingi už:
7.1.
Pasekmes, atsiradusias dėl klaidingų duomenų pateikimo ar kitų netikslumų, atsiradusių dėl
dalyvio kaltės;
7.2.
Neužbaigtas registracijas, atsiradusias dėl techninės įrangos gedimų, kurią naudojant buvo
vykdoma registracija arba dėl interneto sutrikimų.

8.

Norėdami gauti daugiau informacijos, dalyviai gali kreiptis į Duomenų Valdytoją el. paštu:
vilnius@makesyoulocal.com arba telefonu +370 693 37346. Norėdami pasinaudoti šios duomenų
apdorojimo politikos 5 punkte aprašytomis dalyvio teisėmis, dalyviai turi siųsti oficialų prašymą
Duomenų Valdytojo duomenų pareigūnui vienu iš šių būdų:
8.1.
Ranka pasirašytu prašymu, registruotu paštų Duomenų Valdytojo adresu. Prašyme turi būti
nurodyta užklausa dalyvio registracijai arba visų dalyvio registracijos duomenų ištrinimui
nurodant dalyvio vardą, pavardę ir telefono numerį;
8.2.
El. paštu, elektroniniu parašu pasirašytą prašymą išsiųsti vilnius@makesyoulocal.com
Prašyme turi būti nurodyta užklausa dalyvio registracijai arba visų dalyvio registracijos
duomenų ištrinimui nurodant dalyvio vardą, pavardę ir telefono numerį;
8.3.
Asmeniškai Duomenų Valdytojo biure įteikiant ranka pasirašytą prašymą arba žodžiu duotą
užklausą kai yra patvirtinta dalyvio asmens tapatybė. Prašyme turi būti nurodyta užklausa
dalyvio registracijai arba visų dalyvio registracijos duomenų ištrinimui nurodant dalyvio
vardą, pavardę ir telefono numerį.

