
Žaidimo „Saldžios Kalėdų svajonės“ taisyklės: 

Žaidimo „Saldžios Kalėdų svajonės“ (toliau – Žaidimas) taisyklės (toliau – Taisyklės) 
nustato Žaidimo vykdymo tvarką bei sąlygas. 

Circle K Lietuva, UAB pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti ir papildyti šias Taisykles. 
Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos. Dalyvaujant 
Žaidime taikoma Taisyklių redakcija, galiojanti Žaidimo prizo gavimo metu. 

1. Žaidimo organizatorė: „Circle K Lietuva“, UAB, Jasinskio g. 16A, Vilnius (toliau – 
Circle K), įmonės kodas 211454910. 

2. Žaidimo laikotarpis: nuo 2022 m. lapkričio 22 d. iki 2023 m. sausio 2 d. (imtinai). 

3. Žaidimo dalyviai: ne jaunesni nei 18 m. asmenys, „Facebook“ „Circle K Lietuva“ ir 
„Instagram“ „circlek_lietuva” paskyrose (toliau – Socialiniai tinklai) sėkmingai atlikę 
veiksmus, nurodytus Socialinių tinklų paskelbtuose konkursuose. Žaidime negali 
dalyvauti Circle K darbuotojai. 

4. Žaidimo prizinis fondas: 10 vnt. kavos kuponų mėnesiui (viso 30 kavos puodelių), 
20 vnt. kavos kuponų 3 mėnesiams (viso 90 kavos puodelių), 30 vnt. 20 Eur vertės 
Circle K kuponų.  

5. Žaidimo prizinis fondas tarp Socialiniu tinklų padalintas toliau nurodyta tvarka:  

• Circle K „Facebook“ paskyroje organizuojamame Žaidime bus galima laimėti 
10 vnt. kavos kuponų mėnesiui (viso 30 kavos puodelių), 20 vnt. kavos 
kuponų 3 mėnesiams (viso 90 kavos puodelių) ir 20 vnt. 20 Eur vertės Circle 
K kuponų.  

• Circle K „Instagram” paskyroje organizuojamame Žaidime bus galima laimėti 
10 vnt. 20 Eur vertės Circle K kuponų. 

6. Žaidimo laimėtojai bus renkami: 

• Circle K „Facebook” paskyroje: 2022 m. gruodžio 2 d., gruodžio 22 d. ir 2023 
m. sausio 2 d.  

• Circle K „Instagram” paskyroje: 2022 m. gruodžio 22 d.  

7. Laimėtojai bus renkami atsižvelgiant į Socialiniuose tinkluose paskelbtą ir detaliai 
aptartą Žaidimo tvarką. Laimėtoju gali būti išrinktas tik tinkamas (Taisyklių sąlygas 
atitinkantis) Žaidimo dalyvis, sąžiningai įgyvendinęs Socialiniuose tinkluose 
paskelbtas sąlygas.  

8. Su laimėtojais Circle K susisieks asmeniškai per atitinkamas Socialinių tinklų 
paskyras. 

9. Žaidimo prizai fiziškai Žaidimo dalyviams nėra išduodami. Žaidimo prizai 
laimėtojams bus išsiųsti laimėtojų nurodytu elektroninio pašto adresu. 

10. Laimėtojams neatsiliepus per 5 kalendorines dienas nuo pranešimo apie laimėjimą 
išsiuntimo, Circle K pasilieka teisę išrinkti kitą laimėtoją. 

11. Žaidimo prizas Žaidimo dalyvio gali būti panaudotas bet kurioje Lietuvos 
Respublikos teritorijoje esančioje Circle K degalinėje. 



12. Prizai į pinigus, kitas paslaugas ar daiktus nekeičiami. 20 Eur vertės Circle K 
kuponas negali būti panaudotas atsiskaitant už kitų asmenų parduodamas prekes ir 
(ar) teikiamas paslaugas (pavyzdžiui, loterijų bilietus), už kitus kuponus, už tabako 
gaminius ir (ar) kitas prekes ir (ar) paslaugas, kurių pardavimas, panaudojant 
kuponus, yra negalimas pagal taikomą teisę.  

13. Žaidimų metu nustatant, skelbiant bei apdovanojant laimėtojus, taip pat kitais su 
Žaidimo organizavimu bei vykdymu susijusiais tikslais, bus tvarkomi šie duomenys: 
vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas. Šių duomenų valdytojas yra Circle K. 
Žaidimo dalyvių asmens duomenys yra tvarkomi Privatumo politikoje nustatyta 
tvarka. Žaidimo dalyvis dėl savo asmens duomenų tvarkymo, teisių įgyvendinimo, 
taikomų saugumo priemonių, bet kokių kitų su duomenų apsauga susijusių 
klausimų gali kreiptis į Circle K el. paštu: lietuva@circlekeurope.com. 

14. Žaidimų dalyvių asmens duomenys yra neviešinami ir saugomi laikantis 
įstatymuose numatytų terminų, o jiems pasibaigus bei nesant kito teisėto asmens 
duomenų tvarkymo pagrindo, negrįžtamai sunaikinami. 

15. Circle K yra atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai Žaidimo 
dalyvis dalyvauja Žaidime faktiškai ir pakankamai nesusipažinęs su Taisyklėmis ir 
Socialinių tinklų paskelbtomis sąlygomis dėl dalyvavimo Žaidime, nors jam buvo 
suteikta galimybė susipažinti su šia informacija. 

16. Circle K pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo nutraukti Žaidimą. Tokį sprendimą 
Circle K gali priimti dėl bet kokių priežasčių, įskaitant, bet neapsiribojant, technines 
priežastis (pavyzdžiui, į sistemą patekus virusams, manipuliacijoms), teisines 
priežastis, dėl kurių negalima tęsti Žaidimo, taip pat susiklosčius force majeure 
aplinkybėms ir kt. Jeigu pagrindą nutraukti Žaidimą sudaro neteisėti bei kalti kurio 
nors iš Žaidimo dalyvių veiksmai, Circle K turi teisę pareikalauti, kad minėtas 
Žaidimo dalyvis atlygintų Circle K dėl tokių neteisėtų veiksmų kilusią žalą. 

Galioja nuo 2022.11.21 

 

https://www.circlek.lt/privatumo-politika

