
Reklaminės akcijos „Metinės „VitaSolaris® D3“ atsargos nemokamai“ nuostatai  

2022.01.01 – 2022.06.30 

 
§ 1. 

Bendrosios nuostatos 

1. Reklaminės akcijos „Metinės „VitaSolaris® D3“ atsargos nemokamai“ 

nuostatai (toliau – Nuostatai) apibrėžia reklaminės akcijos „Metinės 

„VitaSolaris® D3“ atsargos nemokamai“ (toliau – Akcija) organizavimo 

ir vykdymo tvarką bei dalyvavimo Akcijoje sąlygas. 

2. Akcijos organizatorius yra UAB „Natural Pharmaceuticals“, juridinio 

asmens kodas 303095490, adresas V. Krėvės pr. 57B, Kaunas, Lietuva 

(toliau – Organizatorius). 

3. Akcija vykdoma Lietuvos Respublikos teritorijoje. 

4. Dalyvavimas Akcijoje yra savanoriškas. 

5. Akcijos laikotarpis yra nuo 2022.01.01 iki 2022.06.30.  

6. Su Nuostatais galima susipažinti Organizatoriaus būstinėje ir interneto 

svetainėje adresu www.vitaminasdnemokamai.lt  

 

§ 2. 

Akcijos produktai 

7. Akcija taikoma maisto papildams „VitaSolaris® D3“ (toliau – Akcijos 
produktai), apie kuriuos informacija pateikiama interneto svetainėje 
adresu www.vitaminasdnemokamai.lt. 

8. Akcijos dalyvio, Akcijos laikotarpiu pateikusio Akcijos produktų 
užsakymą, namų ūkiui vieną kartą 12 (dvylikai) mėnesių nemokamai 
suteikiama Akcijos produktų 360 tablečių. 

9. Akcija nėra susijusi su kitais Organizatoriaus produktais ar jo 
vykdomomis kampanijomis. 

10. Akcijos produktų kiekis ribotas. Akcijos laikotarpiu sandėlyje nebelikus 
Akcijos produktų atsargų, Organizatorius turi teisę Akcijos dalyviui 
pasiūlyti kitų panašių Organizatoriaus produktų nemokamas metines 
atsargas arba pasiūlyti palaukti, kol bus pristatytas papildomas Akcijos 
produktų kiekis. 
 

§ 3. 

Akcijos dalyviai 

11. Dalyvauti Akcijoje gali pilnametis fizinis asmuo, turintis visišką 
veiksnumą, kuris yra vartotojas, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos 
civilinio kodekso 6.2281 straipsnio 2 dalyje, neturintis įsiskolinimų 
Organizatoriui. 

12. Nuostatų 11 punkte nurodyti asmenys dalyvauja Akcijoje, kai Akcijos 
laikotarpiu pateikia Organizatoriui Akcijos produktų užsakymą 
Nuostatų 4 skyriuje nustatyta tvarka (toliau – Akcijos dalyviai arba 
Akcijos dalyvis). 

13. Organizatoriaus darbuotojams ir partneriams dalyvauti Akcijoje 
draudžiama. 

 

§ 4. 

Dalyvavimo Akcijoje sąlygos ir Akcijos produktų įteikimo tvarka 

14. Akcijos dalyviai Akcijos produktų užsakymą Organizatoriui pateikia: 

a. Užpildydami užsakymo formą interneto svetainėje adresu 

www.vitaminasdnemokamai.lt arba 

b. Skambindami telefono numeriu (8 37) 211 994. 

15. Akcijos dalyviai, pateikdami Užsakymą, turi nurodyti Organizatoriui 

savo vardą, pavardę, el. pašto adresą, adresą, telefono numerį. 

16. Akcijos produktai, t. y. 360 tablečių, išsiunčiami Akcijos dalyviui jo 

užsakyme pateiktu adresu per 30  dienas (-ų) nuo užsakymo gavimo. 

17. Akcijos produktai siunčiami paprasta siunta naudojantis lietuvos pašto  

paslaugomis. Pašto išlaidas, t. y. 1,44 EUR, sumoka Akcijos dalyviai. 

18. Akcijos produktai nėra keičiami į grynuosius pinigus ar kitokios rūšies 

naudą. 

19. Akcijos dalyvis gali pateikti tik vieną Akcijos produktų užsakymą, t. y. 

360 tablečių, ateinantiems 12 (dvylikai) mėnesių vienam namų ūkiui 

užsakyme nurodytu adresu, t. y. vienam namų ūkiui užsakyme 

nurodytu adresu priklauso vienas Akcijos produktų, t. y. 360 tablečių, 

užsakymas 12 (dvylikai) mėnesių ir kiti to paties namų ūkio gyventojai 

tuo pačiu adresu per šiuos 12 (dvylika) mėnesių papildomai Akcijoje 

dalyvauti negali. 

20. Užsakymo pateikimas reiškia, kad Akcijos dalyvis susipažino su 

Nuostatais ir su jais sutinka. 

21. Jei Akcijos dalyviai nesilaiko Nuostatuose numatytos tvarkos ir sąlygų, 

Organizatorius turi teisę atsisakyti suteikti Akcijos produktus. 

 
§5. 

Asmens duomenų apsauga  
22. Asmens duomenys yra tvarkomi remiantis 2016 m. balandžio 27 d. 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių 

asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių 

duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB 

(Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir kitais teisės aktais. 

23. Akcijos dalyvių asmens duomenų valdytojas yra Organizatorius. 

24. Akcijos dalyviui pateikiant užsakymą Organizatorius Akcijos dalyvio 

sutikimo pagrindu renka ir tvarko Akcijos dalyvio pateikiamus asmens 

duomenis, nurodytus Nuostatų 15 punkte. 

25. Akcijos dalyvio asmens duomenų pateikimas yra savanoriškas, tačiau 

būtinas norint dalyvauti Akcijoje. Atsisakius pateikti asmens duomenis 

arba atšaukus duotą sutikimą, Akcijos dalyvis negali dalyvauti Akcijoje. 

26. Pagal Nuostatus gautus Akcijos dalyvių asmens duomenis 

Organizatorius tvarkys Akcijos organizavimo ir vykdymo tikslais iki 

Akcijos užbaigimo ir tiek, kiek to reikalauja įstatymai, arba siekiant 

išspręsti galimas pretenzijas bei tiesioginio Organizatoriaus produktų 

ar paslaugų marketingo tikslams (remiantis teisėtu Organizatoriaus 

interesu), iki kol bus pareikštas Akcijos dalyvio prieštaravimas.  

27. Bet kuriuo metu Akcijos dalyvis turi teisę prašyti, kad Organizatorius 

leistų susipažinti su tvarkomais jo asmens duomenimis, juos ištaisytų, 

ištrintų, apribotų jų tvarkymą, teisę nesutikti, kad asmens duomenys 

būtų tvarkomi, teisę į asmens duomenų perkeliamumą. Akcijos dalyvių 

teisės yra įgyvendinamos laikantis teisės aktuose nustatytų 

reikalavimų bei atsižvelgiant į teisės aktuose nustatytas aplinkybes ir 

išimtis. Akcijos dalyvis taip pat turi teisę pateikti skundą Valstybinei 

duomenų apsaugos inspekcijai (www.vdai.lrv.lt). 

28. Asmens duomenys gali būti perduodami bendradarbiaujantiems 

subjektams, paslaugų teikėjams pavedimo sutarčių pagrindu tiek, kiek 

to reikia pirmiau nurodytų tikslų siekimui. 

29. Organizatorius pareiškia, kad Akcijos dalyviams nebus taikomas 

automatizuotas sprendimų priėmimas ir profiliavimas. 

30. Dėl teisių įgyvendinimo ar bet kokiais su asmens duomenų apsauga 

susijusiais klausimais galima susisiekti su Organizatoriaus paskirtu 

duomenų apsaugos pareigūnu el. paštu dpo@omegamarine.lt. 

31. Su Organizatoriaus Privatumo politika galima susipažinti interneto 

svetainėje adresu https://omegamarine.lt/privatumo-politika/. 

§ 6. 
Skundų pateikimo ir nagrinėjimo tvarka 

32. Bet kokie su Akcijos vykdymu susiję skundai Organizatoriui gali būti 

pateikiami raštu el. paštu info@omegamarine.lt arba adresu V. Krėvės 

pr. 57B, Kaunas. 

33. Organizatorius neatlygintinai išnagrinėja skundą ir atsako raštu ne 

vėliau kaip per 14 dienų nuo skundo gavimo dienos, jeigu teisės 

aktuose nenustatyta kitaip. 

§ 7. 
Baigiamosios nuostatos 

34. Organizatorius neatsako už neteisingą Akcijos dalyvio užsakyme 

nurodytų asmens duomenų pateikimą, dėl kurių neįmanoma su 

Akcijos dalyviu susisiekti, taip pat už užsakymus, pateiktus po 

Nuostatuose nurodyto termino pabaigos bei už Akcijos produktų 

sugadinimą gabenimo metu. 



35. Visi su Akcija susiję ginčai sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, 

ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose pagal Lietuvos 

Respublikos teisę. 

36. Akcijos dalyviai turi galimybę spręsti tarp jų ir Organizatoriaus 

iškilusius ginčus kreipdamiesi ir į vartojimo ginčų neteisminio 

sprendimo subjektą, t. y. Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą 

(Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. +370 5 262 

6751, interneto svetainė www.vvtat.lt). 

37. Iškilus nenugalimos jėgos aplinkybėms (stichinėms nelaimėms, žemės 

drebėjimams, potvyniams, gaisrams, apiplėšimams, sukilimams, 

karams, valstybės veiksmams, streikams, lokautams ir kt.) ar kitoms 

nenumatytoms sąlygoms, Organizatorius turi teisę vienašališkai 

nutraukti Akciją nepasibaigus Akcijos laikotarpiui, kiek įmanoma, apie 

tai paskelbdamas interneto svetainėje adresu www.omegamarine.lt. 

38. Organizatorius pareiškia, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 

Akcijos produktai nepripažįstami pajamomis, gautomis natūra, todėl 

jie neapmokestinami gyventojų pajamų mokesčiu. 

39. Su dalyvavimu Akcijoje susijusios Akcijos dalyvių ir Organizatoriaus 
teisės ir pareigos yra nustatytos šiuose Nuostatuose, visas reklamoje 
ir reklaminėje medžiagoje esantis turinys yra skirtas tik 
informaciniams tikslams. 

40. Nuostatuose neapibrėžtais klausimais taikomos Lietuvos Respublikos 

civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos 

įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatos. 

41. Akcijos dalyvio dalyvavimas Akcijoje gali būti nutrauktas, jei 

Organizatorius nustato, kad Akcijos dalyvis elgėsi nesąžiningai, siekė 

nesąžiningų tikslų, nesilaikė Nuostatų. 

42. Organizatorius turi teisę bet kada keisti Nuostatus, apie tai 

paskelbdamas Nuostatų 6 punkte nurodytu adresu. 

 


