
Akcijos „BLACK FRIDAY 2019“ taisyklės 

§ 1 Sąvokos. 

1. Akcija – „Black Friday“ akcija bus vykdoma pagal šiose Taisyklėse pateiktas nuostatas.  

2. Organizatorius – konkurso Organizatorė ir Asmens duomenų tvarkytoja yra bendrovė UAB 
„Horn Distribution (LT)“, Saltoniškių g. 9, (įmonės registracijos adresas: Jasinskio g. 16A) LT-
08105 Vilnius. 

3. Dalyvis – pilnametis fizinis asmuo, įsigijęs Produktą kaip vartotojas.  

4. „Early Access“ – ankstesnė galimybė pasinaudoti akcijos pasiūlymais, skirta tik 
Organizatoriaus naujienlaiškio prenumeratoriams.   

§ 2 Bendrosios nuostatos. 

1. Akcija bus vykdoma Lietuvos Respublikos teritorijoje nuo 2019.11.08 d. 00:01 val. („Early 
Access“ dalyviams) ir nuo 2019.11.29 (kitiems Dalyviams) iki 2019.12.02 d. 24.00 val., arba iki 
tol, kol bus likę akcijinių produktų.  

2. Akcija yra nesiejama su kitomis Organizatoriaus vykdomomis Akcijomis.  

3. Organizatorius pasilieka sau teisę keisti akcijos pasiūlymus tiek „Early Access“ dalyviams, tiek 
ir visos Akcijos vykdymo metu.  

§ 3 Akcijos taisyklės. 

1. Norėdamas dalyvauti Akcijoje, Dalyvis turi įsigyti Produktą iš „Black Friday“ kategorijos 
stacionarioje parduotuvėje arba interneto svetainėje www.denonsalonai.lt  

2. Norėdamas dalyvauti „Early Access“ akcijos etape, Dalyvis turi pateikti prieigos kodą, kurį 
gaus elektroniniu paštu, parduotuvės pardavėjui, arba įvesti jį elektroninėje parduotuvėje 
tam, kad būtų suteikta prieiga prie „Black Friday“ akcijos pasiūlymų.  

3. Akcijos Organizatorius išduos Produkto įsigijimą Akcijos metu patvirtinantį dokumentą.  

4. Organizatorius nenumato Nuolaidos pakeitimo į piniginį ekvivalentą arba kitus, Akcija 
apimtus arba neapimtus Produktus.  

5. Jeigu visi akcijiniai produktai bus parduoti, Organizatorius turi teisę pakeisti juos kitais, savo 
išrinktais produktais ir parduoti juos pagal tas pačias taisykles.  

6. Įsigijus Produktą, Organizatorius per 7 darbo dienas pristatys jį Dalyviui, užsakyme nurodytu 
būdu.  

§ 4 Skundai. 

1. Visi su Akcija susiję Dalyvių skundai gali būti pateikti per 30 dienų nuo Produkto įsigijimo 
dienos.   

2. Skundas turi būti išsiųstas paštu Organizatoriaus adresu: „Horn Distribution (LT)“ Saltoniškių 
g. 9, (įmonės registracijos adresas: Jasinskio g. 16A) LT-08105 Vilnius, arba elektroninio pašto 
adresu: parduotuve@denonsalonai.lt.  

http://www.denonsalonai.lt/
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3. Skunde turi būti nurodytas (priešingu atveju skundas bus laikomas negaliojančiu) Dalyvio 
vardas, pavardė, jo adresas korespondencijai, išsamus skundo aprašymas bei Produkto 
įsigijimą patvirtinančio dokumento duomenys.  

4. Skundai bus nagrinėjami per 14 dienų nuo jų gavimo dienos.  

 

§ 5 Asmens duomenys.  

1. Akcijos dalyvių asmens duomenys yra tvarkomi, remiantis visuotinai taikomomis asmens 
duomenų apsaugos nuostatomis ir 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu dėl asmenų apsaugos, tvarkant asmens duomenis, ir laisvo tokių duomenų srauto 
bei Direktyvos 95/46 / EB panaikinimo (toliau – BDAR).  

2. Jeigu norite patikrinti arba pataisyti savo asmens duomenis, kreipkitės į Asmens duomenų 
apsaugos inspektorių.  

3. Asmens duomenų pateikimas nėra numatytas įstatymuose ar sutartyje, tačiau jų nepateikus, 
negalėsite dalyvauti Akcijoje. Sutikimas asmens duomenų tvarkymui bet kuriuo metu gali būti 
atšauktas, tačiau sutikimo atšaukimas neturi įtakos asmens duomenų tvarkymui iki sutikimo 
atšaukimo. Sutikimas su Akcijos taisyklėmis prilygsta Akcijos dalyvio sutikimui tvarkyti jo 
asmens duomenis Akcijos vykdymo tikslais (asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – 
BDAR 6 str. 1a dalis). 

4. Asmens duomenys bus tvarkomi: 

- Akcijos vykdymui, atsakant į Jūsų klausymus, susijusius su Akcija, nagrinėjant Jūsų pateiktus 
skundus, vykdant su Jumis sudarytas pardavimo sutartis;  

- Jūsų asmens duomenys taip pat bus tvarkomi, pateikiant su Akcija susijusius ieškinius ir nuo 
tokių ieškinių ginantis. Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra teisėtų Administratoriaus 
interesų įgyvendinimo būtinybė; teisėtas administratoriaus interesas yra galimybė siekti su 
Akcija susijusių savo teisių arba jas ginti.   

5. Jūsų asmens duomenis tvarkysime per visą Akcijos vykdymo laikotarpį, išskyrus toliau 
nurodytas išimtis: 

- siekiant pateikti ieškinius ar nuo jų gintis, nurodytam laikotarpiui pasibaigus, bet ne ilgiau 
kaip įstatymuose nurodytas ieškinio senaties terminas.   

6. Dalyvių duomenys gali būti perduoti subjektams, bendradarbiaujantiems su Akcijos 
Organizatoriumi, atsakingiems už tinkamą Akcijos vykdymą, teikiantiems transporto ir 
siuntinių paslaugas. 

7. Dalyvis turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, juos taisyti, ištrinti ar apriboti jų 
tvarkymą, jis taip pat turi teisę perduoti duomenis, jei tam yra teisinis ar faktinis pagrindas.  

8. Dalyvis gali pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo priežiūros institucijai.  

§ 6 Baigiamosios nuostatos.  

1. Dalyvaudamas Akcijoje, Dalyvis patvirtina, kad sutinka dalyvauti joje pagal šių Taisyklių 
nuostatas.  



2. Šias Taisykles bus galima rasti Organizatoriaus būstinėje, jo interneto svetainėje bei prekybos 
taškuose. Pagrindinė informacija apie Akciją ir jos taisykles bus pateikta Organizatoriaus 
platinamoje informacinėje medžiagoje.  

3. Šiose Taisyklėse neaprašytais atvejais bus taikomi visuotinai galiojantys teisės aktai.  


