Kavos dienos žaidimas
Žaidimo sąlygos
1. Bendrosios taisyklės
1.1 Žaidimo Užsakovas yra GROUPE SEB SLOVENSKO Spol.S.r.o. registracijos numeris
202033612, buveinės adresas: Cesta na Senec 2/A, Bratislava, 821 04
1.2. Žaidimo Organizatorius yra SIA DIGIBRAND registracijos numeris 40003844150,
buveinės adresas: Latvija, Ryga, Kursu iela 25A - 6, LV-1006. Organizatorius SIA DIGIBRAND
atstovauja ir žaidimo procesų veiklą užtikrina Užsakovo GROUPE SEB SLOVENSKO
Spol.S.r.o vardu.
1.3. Norint dalyvauti ir laimėti Žaidime, reikia pasidalinti neįprastos kavos receptu bei jos
nuotrauka. Įdomiausiais receptais pasidalinę dalyviai bus apdovanoti prizais, o jų receptų
nuotraukomis bus pasidalinta galerijoje www.kavosdiena.lt, ir „Facebook“ puslapyje
https://www.facebook.com/krupslietuva. Taip pat, 2020.09.29 receptai bus patalpinti į el.
knygą, kuri bus išsiųsta visiems žaidimo dalyviams.
1.4. Žaidimas vyksta Lietuvos Respublikos teritorijoje, nuo 2020 m. rugsėjo 15 d. 12:00
valandos iki rugsėjo 26 d. 23:59 (imtinai). Pasibaigus šiam terminui, dalyvių registracijos
nebebus priimamos.
1.5. Žaidime gali dalyvauti asmenys, kuriems yra 18 metų ar daugiau. Asmenys, norintys
dalyvauti žaidime, privalo užpildyti formą, esančią internetiniame puslapyje
www.kavosdiena.lt. Formoje reikia pateikti neįprastos kavos receptą, pridėti kavos nuotrauką,
kuri užfiksuota paties dalyvio (tinkami formatai ir dydis: jpg, .jpeg, .png min plotis 720px max
dydis 10 MB), bei užpildyti kitus formos laukus, kuriuos sudaro vardas, pavardė, adresas,
telefono numeris ir el. pašto adresas.
Asmens duomenys, pateikti žaidimo tikslams, bus naudojami tik laimėtojų nustatymui bei
susisiekimui dėl prizų pristatymo.
Laimėtojai bus nustatomi 3 lošimuose.
Pirmasis lošimas vyks 2020.09.21, jo metu bus nustatyta 10 laimėtojų, kuriems atiteks po 1
(vieną) WMF termo puodelį.
Antrasis lošimas vyks 2020.09.26, jo metu bus nustatyta 10 laimėtojų, kuriems atiteks po 1
(vieną) WMF termo puodelį.
Pirmojo ir antrojo lošimų metu, nugalėtojai bus renkami iš registracijos formų, pateiktų nuo
2020.09.21 iki 2020.09.26
Trečiasis lošimas vyks per Tarptautinę kavos dieną 2020.09.29, jo metu bus nustatomi 3
laimėtojai, kuriems atiteks po „Krups espresso“ kavos aparatą. Trečiojo lošimo nugalėtojai bus
renkami iš registracijos formų, pateiktų nuo 2020.09.15 iki 2020.09.26. Nugalėtojai bus
renkami Žaidimo komisijos ir skelbiami LIVE translacijos metu KRUPS „Facebook“ paskyroje.
Asmenys, norintys dalyvauti žaidime, privalo užpildyti žaidimo formą internetiniame puslapyje
www.kavosdiena.lt.
1.6. Užpildyta Žaidimo registracijos forma yra tolygi sutikimui paskelbti konkursinį darbą
žaidimo svetainėje, „Facebook“ profilyje ir el. knygoje, sukurtoje iš registracijų.

1.7. Pateikdamas duomenis, Žaidimo dalyvis automatiškai sutinka, kad Organizatorius
tvarkytų jo pateiktus duomenis Žaidimo vykdymo ir prizų administravimo tikslais. Taip pat, kad
dalyvis susipažino su Žaidimo taisyklėmis. Dalyvis dalyvaudamas Žaidime nepatiria jokių
papildomų išlaidų.
2. Prizų fondas
2.1. Prizų fondui priklauso 20 x WMF termo puodelių, iš kurių 10 bus padovanota pirmojo
lošimo ir 10 antrojo lošimo metu, bei 3 x „Krups Evidence EA8908“ kavos aparatai, kaip
pagrindiniai prizai.
3. Akcijos eiga, laimėtojų nustatymas
3.1. Žaidimo nugalėtoją nustato žaidimo komisija, kurią sudaro: komiteto pirmininkė,
socialinės žiniasklaidos turinio specialistė – Ainita Kamša ir komiteto nariai: SIA „Digibrand“
vykdančioji direktorė – Kristīne Buivide, socialinės žiniasklaidos turinio specialistė – Santa
Manuilova, dizainerė – Katrīna Kosmačeva, Latvijos skaitmeninių ekspertų asociacijos
vykdančioji direktorė – Evija Gorbunova, 2019 metų kavos barista Latvijoje, 2019 m. ES
baristų čempionato bronzos medalio laimėtoja – Alvine Bērzniece. Visi dideli kavos mėgėjai.
Kiekvienos savaitės nugalėtojai bus išrinkti 2020 m. Rugsėjo 21 ir 28 d., pagrindinio prizo
traukimas bus vykdomas 2020 m. Rugsėjo 29 d.
3.2. Renkant nugalėtojus, bus įvertintas kavos recepto ir pridėtos nuotraukos originalumas ir
kūrybiškumas.
4. Prizų atsiėmimas
4.1. Apie laimėjimą visi laimėtojai bus informuojami registracijos anketose nurodytais el. pašto
adresais per 3 (tris) darbo dienas nuo laimėtojų paskelbimo dienos.
4.2. Prizai bus pristatyti artimiausiu „Omniva“ paštomato adresu, pagal registracijos formoje
nurodytą dalyvio adresą.
4.3. Dovanos vertė nekeičiama į grynuosius pinigus ar kitus produktus ar paslaugas. Tuo
atveju, jei Žaidimo Organizatorius per 10 (dešimt) darbo dienų po atitinkamos Žaidimo dienos
nesusisiekia su konkurso nugalėtoju arba nesutaria su nugalėtoju dėl prizo gavimo, arba jei
laimėtojas atsisako atsiimti prizą, Organizatorius turi teisę palikti prizą Organizatoriaus žinioje.
4.4. Norint atsiimti laimėjimą, dalyvis privalo atsakyti į Organizatoriaus siųstą el. laišką.
5. Duomenų tvarkymas
5.1. Žaidimo metu renkamų duomenų valdytojas – žaidimo Organizatorius SIA DIGIBRAND
registracijos numeris 40003844150, buveinės adresas: Latvija, Ryga, Kursu iela 25A - 6, LV1006
5.2. Žaidimo organizatorius, tvarko Žaidimo dalyvių asmens duomenis (vardą, pavardę,
adresą, mobiliojo telefono numerį ir el. pašto adresą), kuriuos dalyvis nurodė užpildydamas
žaidimo registracijos formą internetinėje svetainėje www.kavosdiena.lt.
5.3. Pateikdamas duomenis, Žaidimo dalyvis automatiškai sutinka, kad Organizatorius
tvarkytų jo pateiktus duomenis Žaidimo vykdymo ir prizų administravimo tikslu. Taip pat, kad
dalyvis susipažino su Žaidimo taisyklėmis.

5.4. Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra žaidimo dalyvio sutikimas, kuris
išreiškiamas pateikiant žaidimo paraišką dalyvauti kavos dienos konkurse, tai yra užpildant
registracijos formą svetainėje www.kavosdiena.lt, taip pat teisėti žaidimo organizatoriaus
interesai dėl Žaidimo nugalėtojo asmens duomenų (vardas ir pavardės pirmoji raidė)
paskelbimo Lietuvos KRUPS „Facebook“ puslapyje, siekiant užtikrinti žaidimo viešumą.
5.5. Žaidimo metu renkamų duomenų valdytojas – žaidimo organizatorius SIA DIGIBRAND,
registracijos numeris 40003844150, buveinės adresas: Latvija, Ryga, Kursu iela 25A - 6, LV1006, kuris atstovauja ir žaidimo procesų veiklą užtikrina Užsakovo vardu, laikantis asmens
duomenų tvarkymo reglamentų reikalavimų ir abipusiai sudarytos sutarties nuostatų.
5.6. Dalyvių asmens duomenys saugomi Žaidimo laikotarpiu, taip pat iki kol bus išdalinti su
Žaidimu susiję prizai, bet ne ilgiau nei iki 2020.10.15
5.7. Žaidimo dalyvis turi teisę kreiptis į Žaidimo organizatorių ir prašyti, kad Organizatorius
leistų susipažinti su surinktais savo asmens duomenimis bei juos ištaisytų, jeigu
Organizatoriaus turimi duomenys yra neteisingi ar netikslūs, juos ištrintų arba apribotų
duomenų tvarkymą, taip pat perkeltų duomenis. Jeigu įvykdžius dalyvio prašymą yra
apsunkinamas tokio asmens dalyvavimas Žaidime, dalyvis yra išbraukiamas iš dalyvių sąrašo
ir Žaidime nebedalyvauja.
5.8. Daugiau informacijos apie duomenų tvarkymą, vykdomą „Groupe SEB“ ir „SIA Digibrand“,
galite rasti: https://krups.lt/, https://digibrand.lv/privacy-policy sekcijoje „Privatumo politika“
6. Skundų pateikimo ir narinėjimo tvarka
6.1. Žaidimo dalyviai turi teisę teikti skundus dėl Žaidimo eigos iki 2020.10.15. Skundus galima
pateikti žaidimo organizatoriui el. paštu office@digibrand.lv Visi pateikti skundai bus
nagrinėjami ir Žaidimo dalyviams raštiški atsakymai pateikti per 15 (penkiolika) darbo dienų,
skaičiuojant nuo skundo gavimo dienos, Žaidimo registracijos formoje nurodytu dalyvio
adresu.

