
Pasiūlymo „Back to school/reality” taisyklės  

 
§ 1 Sąvokos 

 
Taisyklėse naudojamų sąvokų reikšmės: 

 

 

1. Pasiūlymas bei akcija „Back to school/reality” yra skirta dalyviams, kurie atitinka šiuose 

nuostatuose nustatytas sąlygas.   
2. Organizatorius - pasiūlymo organizatorius įmonė UAB „Horn Distribution (LT)” esanti Jasinskio 

g.16A, LT-08105 Vilniuje, įm. Kodas: 304079642, PVM kodas: LT100009744513.   
3. Dalyvis – suaugęs fizinis asmuo, perkantis Produktą kaip vartotojas, kaip yra apibrėžta Civilinio 

kodekso prasme.  

4. Titulinis puslapis – speciali reklaminė svetainė https://www.lt.audioforum.eu/back-to-

school-reality, kurioje Dalyvis galės rasti ir įsigyti visus reklaminius produktus. 

 
§ 2 Bendrosios nuostatos  

 

 
1. Akcija vykdoma Lietuvos teritorijoje nuo 2022.08.26 iki 2022.09.30.  

2. Akcija negali būti sumuojama su kitomis akcijomis, skelbiamomis www.lt.audioforum.eu 

svetainėje ir Audio Forum salone. 

3. Organizatorius pasilieka teisę keisti produktus, kuriems taikoma akcija. 

 

§ 3 Akcijos taisyklės  
 

 

1. Dalyvis, norėdamas dalyvauti Akcijoje, turėtų įsigyti Reklaminį produktą, kurį galima rasti 

puslapyje https://www.lt.audioforum.eu/back-to-school-reality ir Audio Forum salone. 

2. Akcijos Organizatorius, vykdydamas Produkto pardavimą, išduos kvitą patvirtinantį pardavimo 

dokumentą. Pardavimo dokumentas yra pirkimo įrodymas pagal Taisyklių § 4 dalies nuostatas. 

3. Organizatorius nenumato galimybės pakeisti nuolaidą į ekvivalentą grynaisiais ar į kitus produktus, 

kuriems taikoma akcija. 

4. Prekes, kurios yra nurodytos akcijoje, organizatorius turi teisę pakeisti į kitus savo pasirinktus 

produktus ir padaryti juos prieinamus pagal tą pačią akciją. 

5. Atlikęs pirkimą, organizatorius pristatys produktą Dalyviui per 7 darbo dienas, naudodamas 

užsakymo metu pasirinktą budą. 

 
§ 4 Skundai  

 

 

 

1. Dalyvių skundai, susiję su Pasiūlymu gali būti pateikti per 30 dienų nuo Produkto įsigijimo dienos.  
Skundas turėtų būti išsiųstas paštu, šiuo Organizatoriaus adresu: UAB „Horn Distribution (LT)“ 

Žalgirio g. 135, LT-08217, Vilnius arba elektroniniu paštu:  vilnius@audioforum.eu 
2. Skunde turėtų būti nurodyta Dalyvio vardas ir pavardė, jo pašto adresas ir išsamus aplinkybių, kurios 

yra skundo pagrindas, aprašymas, įskaitant dokumentą, patvirtinantį Produkto pirkimą.  

3. Skundai bus nagrinėjami per 14 dienų nuo skundo gavimo dienos.  
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§ 5 Asmens duomenys  

 
1. Pasiūlymo dalyvių asmens duomenys tvarkomi remiantis visuotinai taikomų asmens duomenų apsaugos 

įstatymų nuostatomis ir 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir ES Tarybos reglamentų dėl 

asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir duomenų laisvo judėjimo ir panaikinančio Direktyvą 

95/46 / EB (toliau - BDAR).  
2. Jei norite patikrinti ar ištaisyti savo asmens duomenis, kreipkitės į duomenų valdytoją: HORN 

DISTRIBUTION (LT) UAB,  Žalgirio g. 135, LT-08217, Vilnius email: vilnius@audioforum.eu. 
3. Asmens duomenų pateikimas nėra įstatymų ar sutarčių reikalavimas, tačiau to nepadarius dalyvavimas 

Pasiūlyme tampa neįmanomas. Sutikimas tvarkyti asmens duomenis gali būti bet kada atšauktas, tačiau 

sutikimo atšaukimas neturi įtakos tvarkymo veiksmų, kurie buvo atlikti iki sutikimo atšaukimo, 

galiojimui. Nuostatų priėmimas tolygus Pasiūlymo dalyvio sutikimui, kad jo duomenys būtų tvarkomi 

su Pasiūlymu susijusiais tikslais.  
4. Mes tvarkysime Jūsų duomenis tokiais tikslais - kaip organizuoti ir vykdyti Pasiūlymą, atsakyti į Jūsų 

klausimus, susijusius su Pasiūlymu, ir apsvarstyti Jūsų skundus, įgyvendinti su mumis sudarytą 

pardavimo sutartį. Jūsų duomenys taip pat gali būti tvarkomi siekiant įgyvendinti pretenzijas, susijusias 

su Pasiūlymu, ar apsiginti nuo jų. Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra jo būtinumas įgyvendinti 

teisėtą administratoriaus interesą; teisėtas administratoriaus interesas yra galimybė pareikšti ar apginti 

savo teises, susijusias su Pasiūlymu.  
5. Jūsų asmens duomenis tvarkysime Pasiūlymo metu, išskyrus šias išimtis: - pareikšti pretenzijas ar 

apsiginti nuo pretenzijų, taip pat pasibaigus aukščiau nurodytam laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip ieškinių 

senaties terminui, atsirandančiam dėl teisinių nuostatų.  
6. Dalyvių duomenys gali būti perduodami subjektams: bendradarbiaujantiems su mumis, atsakingiems už 

tinkamą Pasiūlymo eigą; transporto ir kurjerių paslaugų teikimas.  
7. Dalyvis turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, juos ištaisyti, ištrinti ar apriboti jų tvarkymą, 

taip pat teisę perduoti duomenis, jei tam yra teisinių ar faktinių priežasčių. 
 8. Dalyvis taip pat turi teisę pateikti priežiūros organui skundą dėl asmens duomenų tvarkymo, kurį mes 

atliekame Asmens duomenų apsaugos generaliniui inspektoriui.  
 

§ 6 Baigiamosios nuostatos  

 
1. Dalyvaudamas Pasiūlyme, Dalyvis patvirtina, kad sutinka dalyvauti Pasiūlymo nuostatuose nustatytomis 

sąlygomis.  
2. Šių nuostatų turinį bus galima rasti Organizatoriaus biure, svetainėje ir prekybos vietose. Pagrindinė 

informacija apie Pasiūlymą ir jos taisykles bus įtraukta į Organizatoriaus platinamą reklaminę medžiagą, 

susijusią su Pasiūlymu.  
3. Klausimais, kuriems netaikomi šie reglamentai, taikomi visuotinai taikomi įstatymai. 

 


