„Mano šeimai“ lojalumo programos žaidimo su „NoriuNoriuNoriu.lt“
Taisyklės ir sąlygos:
1. ŽAIDIMO ORGANIZATORIUS
1.1. Žaidimo organizatorius – Uždaroji akcinė bendrovė „RIMI LIETUVA“, įmonės kodas: 123715317, adresas:
Spaudos g. 6-1, LT-05132 Vilnius (toliau tekste – „Organizatorius“).
1.2. Žaidimo prizų distribuciją vykdo Organizatorius.

2. ŽAIDIMO VIETA
2.1. Žaidimo vykdymo vieta „Mano Rimi“ lojalumo programa „Mano šeimai“.

3. ŽAIDIMO TRUKMĖ
3.1. Žaidimas vyksta iki 2022 m. birželio 2 d. (paskutinė Žaidimo diena).

4. ŽAIDIMO DALYVIAI
4.1. Žaidimo dalyviai – tai fiziniai asmenys, kurie (visos žemiau nurodytos sąlygos dalyvauti Žaidime turi būti
įvykdytos):
4.1.1. Žaidimo dalyviai visi „Mano šeimai“ programos dalyviai ir tie kurie taps programos nariais iki 2022 m.
birželio 2 d.;
4.2. Žaidime negali dalyvauti Organizatoriaus ir „NoriuNoriuNoriu.lt“ darbuotojai ir jų šeimos nariai.
4.3 Žaidime dalyvauja pirkėjai, kurie išreiškė savo sutikimą dalyvauti „Rimi“ ir tiekėjų organizuojamuose
žaidimuose.

5. PRIZŲ FONDAS
5.1. Žaidimo prizai:
•

4 (keturi) „NoriuNoriuNoriu.lt“ 50 eur vertės dovanų čekiai“;

5.2. Per visą Žaidimą bus nustatomi 4 laimėtojai, kuriems atiteks 5.1 punkte nurodyti prizai.

6. DALYVAVIMO SĄLYGOS
6.1. Asmenys, norintys dalyvauti Žaidime ir laimėti vieną iš Žaidimo prizų, privalo įvykdyti visas šių taisyklių 4
punkte nurodytas sąlygas.

6.2. Asmenys dalyvauja Žaidime nepriklausomai nuo to, ar jau yra ar dar tik taps programos dalyviais iki 2022
m. birželio 2 d.
6.3. Asmuo, įvykdęs Taisyklių 4 punkte nurodytas sąlygas, užregistruojamas Žaidime ir jame dalyvaus.
6.5. Vienas programos dalyvis gali laimėti tik 1 dovanos vienetą.

7. ŽAIDIMO EIGA, LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS IR SKELBIMAS
7.1. Žaidimo laimėtojai (laimėjusių „Mano Rimi“ kortelių numeriai) bus išrenkami burtų keliu.
7.2. Laimėtojai bus skelbiami tokia tvarka – 4 laimėtojai - 2022 m. birželio 3 d. interneto svetainėje
www.rimi.lt.
7.3. Su Žaidimo laimėtojais Organizatorius susisieks asmeniškai telefonu arba elektroniniu paštu, nurodytu
dalyvio„Mano Rimi“ lojalumo programoje. Dalyviai, kurių RIMI kortelių Nr. bus paskelbti laimėtojais
www.rimi.lt tinklalapyje, taip pat galės susisiekti su Organizatoriumi dėl prizo atsiėmimo.

8. PRIZŲ ATSIĖMIMAS
8.1. Laimėtojai, norintys atsiimti prizus, per 10 darbo dienų nuo laimėtojų „Mano Rimi“ kortelių numerių
paskelbimo dienos Organizatoriui turi pateikti lojalumo kortelės „Mano Rimi“ kopiją, kuri dalyvauja „Mano
šeimai“ lojalumo programoje.
8.2. Jeigu per 10 darbo dienų nuo laimėtojų „Mano Rimi“ kortelių numerių paskelbimo dienos Organizatoriui
nepavyks susisiekti su Žaidimo laimėtoju telefonu arba elektroniniu paštu, nurodytu el. laiške arba „mano
Rimi“ lojalumo programoje, jeigu prizo laimėtojas, atsiimdamas prizą, negali pateikti „Mano Rimi“ lojalumo
kortelės, kuri dalyvauja „Mano šeimai“ programoje, Žaidimo laimėtojas netenka teisės į Žaidimo prizą.
8.3. Žaidimo organizatorius nėra atsakingas už atvejus, kai teisė gauti/panaudoti prizą negali būti realizuota
dėl asmeninės dalyvio situacijos, šių taisyklių ar prizo perdavimo, panaudojimo tvarkos ir terminų pažeidimo
arba dėl to, kad Organizatorius negalėjo su dalyviu susisiekti Dalyvio nurodytu el. pašto ar telefono Nr. Tokiais
atvejais jokia dalyvio žala neatlyginama ir negautas prizas ar jo vertė nekompensuojami.

9. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
9.1. Asmens duomenys žaidimų organizavimui bus tvarkomi pagal Žaidimų privatumo politiką, kuri yra Rimi
puslapyje: https://www.rimi.lt/privatumo-politika/zaidimu-privatumo-politika.
9.2. Duomenys tvarkomi Žaidimo dalyvio sutikimo pagrindu – Žaidimo dalyviai išreiškia sutikimą dalyvauti
žaidime, parašydami mums el. paštu info.lt@rimibaltic.com.
6.6. Organizatorius neatskleidžia ir/ar neperduoda „Mano Rimi“ lojalumo kortelės turėtojų asmens
duomenų jokiems tretiesiems asmenims. Visa asmeninė informacija yra laikoma visiškai konfidencialia.

10. SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA
10.1. Žaidimo dalyvis pats apmoka savo išlaidas, siekdamas dalyvauti Žaidime, atsiimdamas prizą ir toliau jį
naudodamas.

10.2. Organizatorius pasilieka teisę neleisti dalyvauti ar diskvalifikuoti iš žaidimo asmenį, jei yra pagrindas
įtarti, kad asmuo pažeidžia taikytinus teisės aktus ar žaidimo taisykles bei sąlygas.
10.3. Žaidimo dalyviai turi teisę iki 2022 m. birželio 17 d. teikti skundus dėl Žaidimo. Skundus galima pateikti
Žaidimo Organizatoriui raštu, adresu UAB „Rimi Lietuva“, Spaudos g. 6-1, LT- 05132 Vilnius, tel. 8 800
29000, el. paštas info.lt@rimibaltic.com.
10.4. Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir Žaidimo dalyviams atsakymai pateikti per 30 kalendorinių
dienų, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.

11. BENDROSIOS NUOSTATOS
11.1. Žaidimo prizai negali būti keičiami į kitas prekes ar kitaip kompensuojami.
11.2. Žaidimo Organizatorius neatsako už Žaidimo dalyvių pašalinimą iš Žaidimo ir prizų neišdavimą, jei
Žaidimo dalyvis nesilaiko šių taisyklių, jo pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli.
11.3. Žaidimo Organizatorius pasilieka teisę keisti žaidimo taisykles, apie pakeitimus paskelbdamas
Organizatoriaus internetinėje svetainėje www.rimi.lt.

12. PAPILDOMA INFORMACIJA
12.1. Papildoma ir išsami informacija apie Žaidimą teikiama telefonu 8 800 29000 ar el. paštu
info.lt@rimibaltic.com

