
Projekto #MisijaDraugasAmžinai taisyklės ir sąlygos  
 
 

1. ORGANIZATORIUS 
1. Konkursą (toliau – Konkursas) organizuoja UAB „Magnum veterinarija“ (toliau – 

Organizatorius), juridinio asmens kodas: 248345830, registruotos buveinės adresas: 
Martinavos g. 8, Martinavos k. LT-54475 Kauno r. Konkursas organizuojamas pagal šias 
konkurso #MisijaDraugasAmžinai taisykles (toliau Taisyklės). 

2. Organizatorius turi teisę vienašališkai pataisyti arba pakeisti šias Taisykles, iš anksto viešai 
apie tai pranešęs internetiniame puslapyje https://www.hillspet.lt/mission-forever-friend  

2. KONKURSO DALYVIAI 
1. Konkurse gali dalyvauti visi Lietuvos Respublikos teritorijoje gyvenantys fiziniai asmenys, 

sulaukę 16 metų. 

2. Konkurse negali dalyvauti juridiniai asmenys, Organizatoriaus įmonės darbuotojai ir jų 
šeimų nariai, taip pat asmenys, jaunesni nei 16 metų. Šeimos nariais laikomi sutuoktiniai, 
vaikai, įvaikiai, broliai, seserys, motina, tėvas. Nepilnamečiai asmenys nuo 16 iki 18 metų 
turi teisę dalyvauti tik turėdami tėvų ar globėjų sutikimą. Jei Konkurse dalyvauja 16-18 metų 
nepilnametis asmuo, laikoma, jog jo tėvai ar globėjai susipažino su šiomis Taisyklėmis ir 
davė sutikimą dalyvauti konkurse. 

3. DALYVAVIMO KONKURSE TAISYKLĖS IR 
SPECIALŪS KONKURSO PASIŪLYMAI 

1. Konkurso pasiūlymas (toliau – Pasiūlymas): asmuo, įkelia savo augintinio nuotrauką 
asmeninėje facebook arba instagram paskyroje, pažymėdamas #MisijaDraugasAmžinai ir 
@hillspetlt arba įsigyjant Hill’s pašaro Pet City tinkle, tokiu būdu skirdamas vieną porciją 
pašaro prieglaudų augintiniams (grotažymė #MisijaDraugasAmžinai=viena porcija arba 1 kg 
Hill’s pašaro nupirkto Pet City tinkle=viena porcija). 

2. Projekto numatoma parama: ne mažiau kaip 2000 porcijų Hill’s pašaro prieglaudų  “Sos-
gyvūnai” ir “Tautmilės prieglaudėlė” augintiniams. Viena porcija laikoma 131 g. 

3. Akcijos laikotarpis yra nuo 2022 m. balandžio 1 d., penktadienio iki 2022 m. balandžio 30 d. 
šeštadienio. Projekto rezultatai skelbiami 2022 gegužės 2 d. Hill’s Pet nutrition Lietuva 
facebook ir instagram paskyrose.  

4. Konkurso Organizatorius pasilieka teisę neleisti dalyvauti Konkurse asmeniui ar jį pašalinti, 
turėdamas pagrindą įtarti, kad asmuo pažeidžia teisės aktų reikalavimus ar šias Konkurso 
Taisykles bei sąlygas. Kilus įtarimams, kad panaudota (-os) nuotrauka (-os) ar tekstinė 
medžiaga priklauso kitam asmeniui, pateikta nuotrauka (-os) ir tekstas bus pašalinta iš 
Konkurso be perspėjimo. 

5. Konkurse dalyvauja tik tie dalyviai, kurie pilnai įvykdo sąlygas, nenaudoja įžeidžiančio 
turinio ir yra patvirtinami Organizatoriaus administratoriaus. Konkurso dalyvio pateiktas 
tekstas su nuotrauka (-omis) ar kita vaizdine medžiaga negali prieštarauti visuotinai 
priimtoms moralės ir etikos normoms. 

6. Konkurso Organizatorius neprisiima atsakomybės už Konkurso dalyvio pateiktos 
informacijos turinį, už jos neatitikimą teisės aktams, šių taisyklių reikalavimams, moralės ar 
etikos normoms, taip pat jokiais atvejais neprisiima atsakomybės ir jokiomis aplinkybėmis 
negali būti atsakingas už bet kokią žalą, patirtą dėl informacijos patalpinimo tinklalapyje ar 
kitokio paviešinimo. 
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7. Konkurso dalyvis, dalyvaudamas šiame Konkurse patvirtina, kad jis turi visas teises į 
naudojamą (-as) nuotrauką(-as) ar tekstinę medžiagą ir prisiima visą atsakomybę dėl 
nuotraukos ar tekstinės medžiagos autorių teisių. 

8. Vykstant Konkursui vienas Konkurso dalyvis jame gali dalyvauti vieną kartą per visą 
Konkurso laikotarpį, t. y. nuo 2022 m. balandžio 1 d. iki 2022 m. balandžio 30 d. (imtinai). 

9. Informacija apie Konkursą pateikiama interneto svetainėje https://www.hillspet.lt/mission-
forever-friend  

10. Projekto parama į piniginį ekvivalentą nekeičiama. 

4. KONKURSO TRUKMĖ 
1. Konkursas vyksta nuo 2022 m. balandžio 1 d. iki 2022 m. balandžio 30 d. (imtinai). 

5. PRIVATUMO POLITIKA 
1. Organizatorius rūpinasi Jūsų asmens duomenų saugumu. Ši Privatumo politika nustato, 

kokius asmens duomenis Jūsų pateiktus dalyvaujant Konkurse ir kaip mes tvarkome bei 
kokias teises Jūs, kaip duomenų subjektas turite. Dalyvaudami Konkurse Jūs sutinkate su 
šios Privatumo politikos sąlygomis. 

2. KOKIAIS TIKSLAIS IR KAIP MES TVARKOME JŪSŲ DUOMENIS. Jūsų duomenis 
tvarkome tikslu nustatyti paramos kiekį bei įteikti prieglaudų augintiniams. Mes neteikiame 
Jūsų asmens duomenų tretiesiems asmenims. Jūsų duomenys perduodami kitoms mūsų 
įmonės grupės įmonėms Europos Sąjungoje dėl IT sprendimų, apskaitos, taip pat Lietuvos 
įmonėms, teikiančioms mums paslaugas, susijusias su mūsų vykdoma veikla, šioje 
Privatumo politikoje nustatytiems tikslams pasiekti. 

3. KOKIUS JŪSŲ DUOMENIS MES RENKAME IR TVARKOME. Mes renkame duomenis, 
kuriuos pateikiate dalyvaudami Konkurse: pateikta nuotrauka su augintiniu. Dalyvių 
augintinio nuotrauka ir vardas gali būti skelbiami viešai Hill’s Pet Nutrition „Facebook“, 
„Instagram“ paskyrose Konkurso publikavimo ir iliustraciniais tikslais.  

4. KOKIU TEISINIU PAGRINDU MES TVARKOME JŪSŲ DUOMENIS. Mes tvarkome Jūsų 
asmens duomenis Jūsų sutikimu ir siekdami įgyvendinti mūsų susitarimą – prisidėti prie 
paramos prieglaudų augintiniams ir pranešame apie rezultatą paviešindami šį faktą. 
Dalyvaudami Konkurse Jūs sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi. 

5. JŪSŲ PASIRINKIMAS IR TEISĖS. Jūs turite teisę bet kuriuo metu, pateikdami pranešimą 
mums elektroniniu paštu info@magnumvet.lt arba paštu Organizatoriaus buveinės adresu, 
prašyti susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir prašyti juos ištaisyti arba 
ištrinti, apriboti duomenų tvarkymą (sustabdyti tvarkymo veiksmus), teisę nesutikti, kad 
duomenys būtų tvarkomi, kitas Lietuvos įstatymų nustatytas teises. Jūs taip pat turite teisę 
dėl netinkamo Jūsų duomenų tvarkymo pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei 
duomenų apsaugos inspekcijai. 

6. DUOMENŲ SAUGOJIMO LAIKOTARPIS. Mes saugosime Jūsų asmens duomenis 1 
(vienerius) kalendorinius metus nuo Projekto #MisijaDraugasAmžinai pabaigos. 

7. SPECIALIŲ KATEGORIJŲ JŪSŲ DUOMENYS. Mes nerenkame specialių kategorijų Jūsų 
asmens duomenų ir prašome Jūsų nesiųsti mums ir kitais būdais neatskleisti jokios Jūsų 
asmeninės informacijos, kuri susijusi su Jūsų jautriais asmens duomenimis, 
atskleidžiančiais Jūsų asmens kodą, rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar 
filosofinius įsitikinimus, narystę profesinėse sąjungose, genetinius ar biometrinius 
duomenis, sveikatos duomenis, duomenis apie lytinį gyvenimą ir lytinę orientaciją, 
duomenis apie teistumą. 
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8. ŠIOS PRIVATUMO POLITIKOS GALIOJIMAS IR ATNAUJINIMAS. Mes turime teisę 
pakeisti ir atnaujinti šią Privatumo politiką. Bet kokie Privatumo politikos pakeitimai įsigalioja 
nuo atnaujintos Privatumo politikos patalpinimo momento. Jei dalyvaujate Konkurse po šių 
pakeitimų, tai reiškia Jūsų sutikimą su atnaujinta Privatumo politika. 

6. KITOS SĄLYGOS 
1. Visais atvejais, kurie nėra apibrėžti šiose Taisyklėse, taikomi Lietuvos Respublikos 

įstatymai ir kitų teisės aktų nuostatai. 

2. Dėl visų šiose Taisyklėse neaptartų klausimų Organizatorius turi teisę priimti vienašališką 
sprendimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. 

3. Visus už projekto paramą mokėtinus mokesčius bei kitus pagal Lietuvos Respublikos 
įstatymus privalomus mokėjimus sumoka Organizatorius. 

 


