1.

Žaidimo aprašymas
1.1. EŽIO vartotojai, kurie prisijungs arba naujai registruosis EŽIO savitarnoje Žaidimo galiojimo laikotarpiu
2021.05.24 – 2021.09.30, turės galimybę laimėti EŽIO planą, kuris suteikia 0 Eur/min. tarifą ir 1 TB
duomenų mėnesiui naršyti Lietuvoje bei prasitęsia 12 kartų nuo aktyvavimo pradžios (iš viso 19 vnt.).

2.

Žaidimo taisyklės
2.1. Telia Lietuva, AB (toliau – Telia) privačių klientų skatinimui skirto žaidimo „EŽIO žaidimas savitarnoje“
(toliau – Žaidimas) dalyviai - fiziniai asmenys, EŽIO išankstinių mobiliojo ryšio paslaugų naudotojai (toliau
– Dalyviai), kurie Žaidimo laikotarpiu susikurs savitarnos paskyrą www.ezys.lt puslapyje arba prisijungs
prie jau veikiančios paskyros ir patvirtins dalyvavimą žaidime užsiregistravę tam skirtame puslapyje
https://www.ezys.lt/laimekneribotabendravima.
2.2. Žaidimo trukmė - nuo 2021.05.24 – 2021.09.30 imtinai.
2.3. Žaidimo organizatorius yra Telia.
2.4. Žaidimo Dalyviais negali būti Telia darbuotojai. Nustačius, kad toks asmuo kažkokiu būdu tapo Žaidimo
Dalyviu ir laimėjo prizą, asmuo netenka prizo.
2.5. Žaidimo taisyklės (toliau - Taisyklės) nustato Žaidimo sąlygas.
2.6. Žaidimo Taisyklės ir visa informacija skelbiama interneto puslapyje
https://www.ezys.lt/laimekneribotabendravima.
2.7. Telia pasilieka teisę keisti Taisyklių sąlygas prieš 3 dienas apie tai informavus interneto puslapyje
https://www.ezys.lt/laimekneribotabendravima.
2.8. Telia, be papildomo atlygio ir atskiro susitarimo/sutarties, turi teisę Žaidimo vykdymo tikslu, siekiant
užtikrinti Žaidimo skaidrumą, viešai skelbti laimėtoją, pvz., nurodyti laimėtojo vardą ir pavardę, socialinio
tinklo, pvz., „Facebook“, paskyros vardą/nuorodą.
2.9. Laimėtas Žaidimo prizas nekeičiamas į pinigus ar kitas vertybes.

3.

Žaidimo prizas
3.1. Žaidimo prizas – EŽIO planas, kuris suteikia 0 Eur/min. tarifą ir 1 TB duomenų mėnesiui naršyti Lietuvoje
bei prasitęsia 12 kartų nuo aktyvavimo pradžios (iš viso 19 vnt.).
3.2. Gyventojų pajamų mokestį, jeigu toks numatytas pagal LR įstatymus, už laimėtoją sumoka ir deklaruoja
Telia.

4.

Laimėtojų nustatymas ir Žaidimo prizo atsiėmimas
4.1. Laimėtojai nustatomi tokia tvarka:
4.1.1. kiekvieną antradienį per Žaidimo laikotarpį, t. y. birželio 1 d., 8 d., 15 d. ir t. t. visų Žaidimo metu
užsiregistravusių asmenų EŽIO numeriai perkeliami į Excel bylas. Iš unikalių numerių atsitiktine
tvarka kiekvieną kartą išrenkamas 1 laimėtojas panaudojus Excel Randbetween funkciją; prizą
žaidimo dalyvis gali laimėti vieną kartą per žaidimo laikotarpį;
4.2. Renkant laimėtojus, dalyvauja komisija, sudaryta iš 3 (trijų) asmenų – Telia Privačių klientų komercijos
padalinio darbuotojų.
4.3. Laimėtojai informuojami SMS žinute arba skambučiu per 2 d. d. nuo laimėtojo išrinkimo (EŽIO numeriu,
kuris yra registruotas žaidime). Įjungus neriboto bendravimo planą, laimėtojas gaus plano įjungimą
patvirtinančią SMS žinutę. Prizas laikomas įteiktu nuo momento, kai laimėtojui išsiunčiama SMS žinutė su
pranešimu apie plano įjungimą.
4.4. Telia pasilieka teisę nušalinti Dalyvius nuo Žaidimo ir atsisakyti išduoti Žaidimo prizą, jei Dalyvis pažeidė
šias Taisykles arba su laimėtoju nepavyko susisiekti dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Telia.

5.

Asmens duomenų tvarkymas
5.1. Duomenų valdytojas – Telia. Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai – el. pašto adresas:
privatumas@telia.lt.
5.2. Duomenų tvarkymo tikslas: Žaidimo vykdymas. Tvarkomų duomenų kategorijos: vardas, pavardė, telefono
numeris, socialinio tinklo, pvz. „Facebook“, paskyros vardas/nuoroda.
5.3. Dalyvis turi teisę: (1) susipažinti su Telia tvarkomais savo asmens duomenimis, (2) reikalauti ištaisyti,
sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, asmens duomenų tvarkymo
veiksmus; (3) nesutikti, kad būtų tvarkomi Dalyvio asmens duomenys ir kt.
5.4. Išsamesnę informaciją apie privatumo ir asmens duomenų apsaugą galite rasti „EŽIO privatumo
pranešime“ adresu www.ezys.lt.

