Privatumo politika
1. Duomenų apdorojimo funkcijos. Asmeniniai reklaminio žaidimo dalyvių (Dalyviai) duomenys
apdorojami:
1.1. „Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o.“, įmonės registracijos numeris: KRS 0000492113, adresas:
Wiertnicza gatvė 126, 02-952 Varšuva, Lenkija, (Ferrero);
1.2. UAB „MakesYouLocal“ įmonės kodas: 304185357, adresas Teatro g. 9b-19, LT-03116 Vilnius,
Lietuva (Koordinatorius).
2. „Ferrero“ nustato loterijos taisykles ir renka „Ferrero“ svetainėje Dalyvių pateiktus žaidimo registracijos
duomenis. „Ferrero“ yra Dalyvių asmeninių duomenų tvarkytojas, kurio tikslas – organizuoti reklaminius
žaidimus ir reklamuoti „Ferrero“ prekės ženklus, produkciją Lietuvoje pagal teisėtą „Ferrero“ interesų
pagrindą t. y. straipsnis 6. 1. f) Iš BDAR.
3. Koordinatorius kontroliuoja Dalyvių pateiktus asmeninius duomenis ir patvirtina, ar jie atitinka visus
reikalavimus. Koordinatorius apdoroja duomenis kaip duomenų tvarkytojas, atsižvelgdamas į šiuos
teisinius pagrindus:
3.1. kad užtikrintų Dalyvio ir Koordinatoriaus sudarytą susitarimą ir jo įvykdymą (Dalyviui sutikus su
oficialiomis žaidimo taisyklėmis), yra privaloma surengti žaidimą laikantis jo taisyklių – straipsnis
6.1. f) Iš BDAR;
3.2. būtinybę laikytis teisinių įsipareigojimų, kurie Koordinatoriui tenka kaip žaidimo koordinatoriui
šalyje (t. y. BDAR 6.1 straipsnio c) punkte), pavyzdžiui, deklaruoti mokesčius;
3.3. Koordinatoriaus teisėtus interesus, t. y. straipsnis 6.1. f) BDAR – kaupti įrodymus, siekiant apsiginti
nuo galimų pretenzijų.
Koordinatorius pagal 2-ame laukelyje nurodytą punktą tvarko Dalyvio asmens duomenis kaip duomenų
tvarkytojas „Ferrero“ vardu.
4. Paskelbus nugalėtoją, remiamasi įmonės teisiniu pagrindu – išankstiniu laimėjusio Dalyvio sutikimu.
Todėl registracijos metu atskirai prašoma sutikimo. Jei registracijos metu nebuvo gautas išankstinis
Dalyvio sutikimas, bus paskelbtas tik laimėjusio kvito numeris be laimėtojo vardo ir pavardės ar
kontaktinės informacijos.
5. Duomenų gavėjai. Dalyvių duomenys gali būti pateikiami priežiūros institucijoms jų prašymu, siekiant
stebėti žaidimo teisingumą ir teisėtumą. Remiantis teisėtu Duomenų valdytojo interesu, Dalyvių
duomenys gali būti atskleisti patikimiems paslaugų teikėjams ir partneriams, pavyzdžiui, kelionių
agentūroms, pašto, pristatymo paslaugų teikėjams ir kt.
6. Dalyvis, norėdamas dalyvauti reklaminiame žaidime, privalo pateikti asmens identifikavimo duomenis.
Jei nepateikiami asmens duomenys, kurių reikalaujama žaidimo taisyklėse, Dalyvis negali būti
registruojamas ir negali dalyvauti žaidime. Koordinatorius turi sugebėti atpažinti asmenį laimėtojo
traukimo metu ir išdalydamas prizus. Norint dalyvauti žaidime, būtina pateikti:
6.1. Dalyvio vardą, pavardę ir bent vieną kontaktinį būdą, kad būtų galima atpažinti ir susisiekti su
asmeniu laimėjimo atveju;
6.2. žaidimo produktų pirkimo įrodymą, kad būtų užtikrintas sąžiningas žaidimo procesas, patikrintas
pirkimo tikrumas ir patvirtinta žaidimo registracija, kad būtų galima išdalyti prizus. Jei

Koordinatorius negali rasti įrodymo, kad žaidimo produktas buvo įsigytas pagal žaidimo taisykles,
Koordinatorius neišduos žaidimo prizo.
7. Duomenų subjekto teisės. Kiekvienas Dalyvis turi teisę:
7.1. gauti informaciją, ar jo duomenys buvo užregistruoti, ir susipažinti su šiais duomenimis;
7.2. pateikti prašymą pakeisti ar papildyti savo duomenis;
7.3. apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
7.4. prašyti duomenų perkėlimo – t. y. gauti šio žaidimo tikslais pateiktų asmens duomenų kopiją
struktūriniu, dažniausiai naudojamu ir skaitmeniniu skaitomu formatu, taip pat prašyti perduoti
tuos asmens duomenis kitam duomenų valdytojui;
7.5. bet kada atšaukti sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos
duomenų, pagrįstų sutikimu, valdymo teisėtumui iki sutikimo atšaukimo;
7.6. prieštarauti duomenų tvarkymui bet kokiu asmens duomenų tvarkymo metu dėl priežasčių,
susijusių su konkrečia asmens situacija, ir bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą dėl duomenų
tvarkymo. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos sutikimo, pagrįsto duomenų tvarkymu, teisėtumui iki
sutikimo atšaukimo;
7.7. prašyti ištrinti savo asmens duomenis pagal ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR)
1 str. 17, pavyzdžiui, jei asmens duomenys nėra būtini minėtiems asmens duomenų tvarkymo
tikslams arba tokiam tvarkymui nėra teisinio pagrindo (pavyzdžiui, teisinių reikalavimų) pagal
BDAR;
7.8. pateikti skundą vietos duomenų apsaugos tarnybai (Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai
Lietuvoje), jei Dalyvis mano, kad jo asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai.
Norint pasinaudoti 7.1-7.7 punktuose nurodytomis teisėmis, reikia susisiekti su Koordinatoriumi ir
(arba) „Ferrero“. Norint pateikti skundą, reikia susisiekti su atitinkama duomenų apsaugos institucija.
Atkreiptinas dėmesys, kad Koordinatorius ir „Ferrero“ siekia visus ginčus išspręsti taikiai, todėl Dalyviai
raginami pirmiausia parašyti skundą Koordinatoriui ir (arba) „Ferrero“.
8. Duomenų saugojimas. Dalyvių, kurie neprašys ištrinti savo duomenų, asmens duomenys bus saugomi
30 (trisdešimt) dienų nuo skundų pateikimo termino pabaigos. Atkreiptinas dėmesys, kad vietiniai
įstatymai gali nustatyti privalomus reikalavimus duomenų valdytojams, siekiant ilgiau saugoti asmens
duomenis. Kai nebereikės asmens duomenų tvarkyti pagal įstatymus arba nebebus teisinės būtinybės,
kuri pateisintų duomenų tvarkymą, tokie asmens duomenys bus nedelsiant panaikinti.
9. Norėdami gauti daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą, Dalyviai gali kreiptis į:
9.1.

Koordinatorių el. laišku adresu loterijos@makesyoulocal.com arba telefonu: +370 623 53 455;

9.2.

„Ferrero“ el. paštu iod.polska@ferrero.com arba paštu 1.1 punkte nurodytu adresu.

10. Norėdamas pasinaudoti 7 punkte aprašytomis teisėmis, Dalyvis atitinkamam duomenų valdytojui ar
tvarkytojui turi išsiųsti oficialų prašymą vienu iš nurodytų būdų:
10.1. registruotu paštu, išsiųsdamas Koordinatoriui ranka pasirašytą prašymą 1 skyriuje nurodytu
adresu. Prašyme turi būti pateiktas konkretaus Dalyvio skundas arba prašymas ištrinti visus
Dalyvio duomenis ir nurodytas Dalyvio vardas, pavardė ir kontaktiniai duomenys;

10.2. atsiunčiant skaitmeniniu būdu pasirašytą prašymą šiais el. pašto adresais:
loterijos@makesyoulocal.com Koordinatoriui ir iod.polska@ferrero.com „Ferrero“. Į prašymą
turi būti įtrauktas konkretaus Dalyvio skundas arba prašymas ištrinti visus Dalyvio duomenis ir
nurodytas Dalyvio vardas, pavardė ir telefono numeris;
10.3. prašymas pasirašytas ranka, asmeniškai pristatytas į kontrolieriaus tarnybą, arba žodinis
prašymas atpažinus dalyvaujantį asmenį. Į prašymą turi būti įtrauktas konkretus Dalyvio
prašymas arba prašymas ištrinti visus Dalyvio duomenis ir nurodytas Dalyvio vardas, pavardė ir
telefono numeris.

