
KONKURSO TAISYKLĖS IR SĄLYGOS 
 

„Geroje kompanijoje, žinoma“ 
 

(Toliau: Sąlygos arba Taisyklės ir Sąlygos)  
 
 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 
1.1. Konkursą „Geroje kompanijoje, žinoma“ (toliau – „Konkursas“) 

organizuoja „Natural Pharmaceuticals“, ribotos atsakomybės bendrovė, 
įsikūrusi Varšuvoje, Lenkijoje, Domaniewska g. 28, įtraukta į Verslininkų 
registrą, kurį tvarko sostinės Varšuvos apygardos teismas, Nacionalinio 
teismo registro XIII ekonominis skyrius, numeriu (KRS) 00003430007, 
mokesčių mokėtojo kodas (NIP): 9512298527, toliau – 
„Organizatorius“. 

 
1.2. Šios Taisyklės ir Sąlygos nustato Konkurso taisykles, taip pat Konkurso 

dalyvių ir Organizatoriaus teises bei pareigas. 

 
1.3. Konkursas vyksta Lietuvos, Estijos ir Latvijos (toliau – Teritorija) 

teritorijoje. 

 
1.4. Dalyvaudamas konkurse, dalyvis aiškiai sutinka su jo Taisyklėmis ir 

Sąlygomis ir įsipareigoja jų laikytis. 
 
1.5. Konkurso dalyviai įsipareigoja laikytis šių Taisyklių ir Sąlygų nuostatų. 
 
1.6. Organizatorius yra atlygio pažadėtojas pagal Lenkijos civilinio kodekso 

919 ir 921 straipsnius. 

 
1.7. Konkurso metu Konkurso Taisykles ir Sąlygas bus galima peržiūrėti 

Organizatoriaus buveinėje, taip pat internete adresu: 
www.omegamarine.lt/fotokonkursas.  

 
1.8. Organizatorius Konkursą vykdo naudodamasis tradicinio pašto 

paslaugomis (toliau – „Paštas“), taip pat savo interneto svetaine: 
www.omegamarine.lt/fotokonkursas (toliau – „Svetainė“). 

 
2. KONKURSO TIKSLAS IR OBJEKTAS 

 
2.1. Konkurso tikslas yra, atsižvelgiant į Konkurso Taisyklėse ir Sąlygose 

nurodytas nuostatas, remiantis subjektyviais Organizatoriaus 
pageidavimais, atrinkti patentuotas nuotraukas, kuriose natūralioje 
aplinkoje pristatomi „Natural Pharmaceuticals“ maisto papildai. 

 
2.2. Konkursas vykdomas, siekiant populiarinti ir reklamuoti Organizatoriaus 

produktus. 
 

3. KONKURSO TRUKMĖ 

 
3.1. Konkursas vyks nuo 2022 m. birželio 14 d. 09:00 iki 2022 m. rugsėjo 30 

d. 23:59:59. 
3.2. Konkursas bus paskelbtas Svetainėje. 

 
 

4. DALYVAVIMO TAISYKLĖS IR SĄLYGOS 

 

4.1. Konkurso dalyviais (toliau – „Dalyviai“) gali būti tik: 
 

a. pilnamečiai asmenys, turintys visišką veiksnumą Teritorijoje; 
 

b. asmenys, kurie dalyvauja Konkurse pagal šiose Taisyklėse ir Sąlygose 

numatytas taisykles, susipažino su jų turiniu ir sutinka su jų nuostatomis; 
 

c. asmenys, neturintys neapmokėtų mokėjimų už „Natural 
Pharmaceuticals“ produktus. 

 
 

4.2. Konkurso dalyviais negali tapti darbuotojai, atstovai ir šalys, 

bendradarbiaujantys su Organizatoriumi, asmenys, dalyvaujantys 

rengiant ir vykdant Konkursą, taip pat jų artimiausi šeimos nariai, 

sutuoktiniai, vaikai, tėvai, broliai ir seserys, kartu gyvenantys partneriai.  
4.3. Dalyviai konkurse dalyvauja savo noru ir nemokamai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. KONKURSO PASIŪLYMAI 

 
5.1. Konkurso dalyviai dalyvauja atsiųsdami nuotrauką, kurioje prisistato su 

jiems priklausančiu (-iais) „Natural Pharmaceuticals“ maisto papildu (-

ais) natūralioje aplinkoje, toliau – „Konkurso darbas“.  
 
5.2. Konkurso darbai, siunčiami kaip konkurso pasiūlymai, kaip aprašyta 1 

punkte (toliau – „Konkurso pasiūlymas“) turi būti: 
 

a. temiškai susiję su konkurso užduotimi; 
 

b. originalūs; 
 

c. sukurti vieno autoriaus. 
 
5.3. Draudžiama siųsti Konkurso darbus, kurie yra neteisėti arba pažeidžia 

konkurso Taisykles ir Sąlygas, o ypač kurie: 
 

a. paprastai laikomi vulgariais, menkinančiais ar nepadoriais, taip pat 

Konkurso darbai, pažeidžiantys teisės ar moralės normas; 
 

b. vaizduoja smurtą, neapykantą ar diskriminaciją (rasinę, kultūrinę, 

etninę, religinę ar filosofinę ir kt.); 
 

c. pažeidžia trečiųjų asmenų teises ar įžeidžia asmeninį orumą. 
 
5.4. Teisingas Konkurso pasiūlymas yra toks Konkurso darbas, kuris buvo 

išsiųstas pagal Taisyklėse ir Sąlygose nurodytas gaires ir pateiktas per 

Konkurso terminą: 
 

a. paštu šiuo adresu: UAB „Natural Pharmaceuticals“, V. Krėvės pr. 57B, 

LT-50358, su anotacija: „Fotokonkursas“. Darbo pateikimo data laikoma 

data, per kurią Konkursinis darbas pristatomas Organizatoriui. 
 

b. el. paštu šiuo adresu: info@omegamarine.lt.  
 

c. pagal atitinkamą formą, kurią rasite adresu 

www.omegamarine.lt/fotokonkursas.  
 
5.5. Konkurso darbų, kuriuos dalyvis gali siųsti, skaičius neribojamas.  
5.6. Kiekvienas dalyvis turi teisę gauti tik vieną prizą / apdovanojimą.  

5.7. Konkurse gali dalyvauti tik teisingai pateikti Konkurso darbai, ir su kuriais 

pateikti visi Taisyklėse ir Sąlygose nurodyti duomenys. 

 

6. PRIZAI 

  

6.1. Organizatorius apdovanoja Konkurso nugalėtojus, atrinktus pagal 

Taisyklių ir Sąlygų 7.2 ir 7.3 punktus, prizais, išsamiai aprašytais toliau 

esančiame 6.2 punkte. . 
6.2. Konkurso metu bus išdalinta 16 prizų  
6.2.1 Pagrindinis prizas už 1-ą vietą (toliau „1 vt. prizas“):  

Siurblys robotas Roomba s9+, taip pat papildomas piniginis 

apdovanojimas, lygus fiksuoto dydžio mokesčiui, kaip nurodyta 1991 m. 

liepos 26 d. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 30 straipsnio 1 dalies 

2 punkte (Įstatymų leidinys nuo 2019 m., 1378 punktas su pakeitimais), 

mokėtina už bendrą 1 vt. prizo vertę ir papildomą atlygį, skirtą visam 

minėtam mokesčiui sumokėti, kaip nurodyta toliau 7.7 skyriuje.  
6.2.2. Du prizai už 2-ą vietą (toliau: „2 vt. prizas“):  

Samsung QLED QE50Q60AAUXXH (50”)  televizoriai, taip pat 

papildomas piniginis apdovanojimas, lygus fiksuoto dydžio mokesčiui, 

kaip nurodyta 1991 m. liepos 26 d. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 

30 straipsnio 1 dalies 2 punkte (Įstatymų leidinys nuo 2019 m., 1378 

punktas su pakeitimais), mokėtina už bendrą 2-ojo prizo vertę ir 

papildomą atlygį, skirtą visam minėtam mokesčiui sumokėti, kaip 

nurodyta toliau 7.7 skyriuje. 

6.2.3. Trys prizai už 3-ą vietą (toliau: „3 vt. prizas“): KROSS dviračiai. 

6.2.4. Dešimt prizų už 4-ą vietą (toliau: „4 vt. prizas“): Maisto papildo 

„Multivitamina+" tiekimas vieneriems metams.  
6.3. Organizatorius apskaičiuoja fiksuoto tarifo mokestį, kaip nurodyta 1991 

m. liepos 26 d. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 30 straipsnio 1 

dalies 2 punkte (Įstatymų leidinys nuo 2019 m., 1378 punktas su 

pakeitimais), nuo bendros 1-ojo prizo ir su juo susijusio piniginio atlygio 

vertės, nuo bendros 2-ojo prizo ir su juo susijusio piniginio atlygio vertės 

ir informuoti laimėtojus apie tokius veiksmus, kad būtų patvirtinta jų saugi 

mokesčių padėtis.  
6.4. Konkurso dalyviai negali reikalauti, kad jų prizas būtų pakeistas į bet kokį 

kitą lygiavertį apdovanojimą. Jei aukščiau paminėtų prizų Nugalėtojų 

paskelbimo metu nėra, Organizatorius pasilieka teisę pakeisti prizą 

panašiu, panašios vertės prizu.  
6.5. Konkurso dalyviai neturi teisės rezervuoti konkrečių prizų savybių.  

http://www.omegamarine.lt/fotokonkursas
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6.6. Konkurso dalyviams neleidžiama perleisti savo teisių gauti prizą 

trečiosioms šalims. 

 
7. KONKURSO SPRENDIMAS IR PRIZO 

ATSIĖMIMAS 

 
7.1. Konkurso sprendimui Organizatorius paskiria 3 asmenų vertinimo 

komisiją, susidedančią iš Organizatoriaus atstovų (toliau – „vertinimo 

komisija“).  

7.2. Vertinimo komisija tarp 2022-10-05 ir 2022-10-10 atrinks įdomiausius 

Konkurso darbus, taip pat jų autorius, Nugalėtojus (toliau – 

„Nugalėtojai“). Konkurso darbai bus vertinami atsižvelgiant į tai, kad jie 

yra originalūs ir nuosavybės teise priklausantys autoriui darbai.  
7.3. Vertinimo komisija protokoluoja savo svarstymus.  
7.4. Konkurso rezultatai skelbiami Svetainėje per 14 dienų nuo Nugalėtojų 

išrinkimo.  
7.5. Nugalėtojai apie laimėjimą informuojami telefonu arba el. paštu, tradiciniu 

paštu atsiųstu laišku. Šis pranešimas turi būti įvykdytas per 2 darbo 

dienas nuo Nugalėtojų išrinkimo. Nugalėtojai taip pat bus informuoti apie 

bet kokius tolesnius veiksmus, kuriuos jiems reikėtų atlikti.  
7.6. Išankstinė sąlyga, nulemianti Konkurso dalyvių tinkamumą gauti prizą, 

yra įsipareigojimo atsiųsti Organizatoriaus adresu užpildytą ir pasirašytą 

prizo atsiėmimo protokolą, kurį pateiks Organizatorius.  
7.7. Prizai įteikiami laikantis privalomų teisės aktų nuostatų ir privalomų 

mokesčių nuostatų. 6.2.1 ir 6.2.2 punktuose nurodytas papildomas 

pinigines premijas Organizatorius visiškai išskaičiuoja iš fiksuoto dydžio 

gyventojų pajamų mokesčio, kaip nurodyta 1991 m. liepos 26 d. 

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 30 straipsnio 1 dalies 2 punkte 

(Įstatymų leidinys nuo 2019 m., 1378 punktas su pakeitimais) ir perveda 

į atitinkamo Mokesčių tarnybos filialo banko sąskaitą.  
7.8. Nepiniginiai prizai siunčiami paštu arba per kurjerį Nugalėtojo nurodytu 

adresu.  
7.9. Prizai bus įteikti ne vėliau kaip iki 2022 m. lapkričio 30 d.  
7.10. Jei Organizatoriaus atsiųsto prizo Nugalėtojas neatsiima, laikoma, kad 

Nugalėtojas atsisako prizo.   
7.11. Nugalėtojas neįgyja teisės ir praranda bet kokias įgytas teises atsiimti 

prizą, jei jis pažeidžia kurią nors iš šių Taisyklių ir Sąlygų nuostatą. 

 
8. SKUNDŲ PATEIKIMO TVARKA 

 
8.1. Skundai dėl Konkurso eigos raštu gali būti siunčiami šiuo adresu:  

UAB „Natural Pharmaceuticals“, V. Krėvės pr. 57B, LT-50358, su 

anotacija: „Fotokonkursas“ per 14 dienų nuo Konkurso sprendimo 

(išsiuntimo data nurodyta pašto antspaudu). Skundai, pateikti po šios 

datos, neturi teisinės galios, tačiau tai nepanaikina konkurso dalyvio 

teisės reikšti savo ieškinį teisme.  
8.2. Tik konkurso dalyviai turi teisę pateikti skundą.   
8.3. Skundai raštu siunčiami su anotacija „Fotokonkursas“, juose turi būti 

nurodytas Konkurso dalyvio vardas, pavardė, tikslus adresas, taip pat 

tikslus skundo ir Konkurso dalyvio pretenzijos apibūdinimas bei motyvas.  
8.4. Organizatorius turi išnagrinėti skundus per 30 dienų nuo skundo įteikimo 

Organizatoriui dienos. Apie savo sprendimą Organizatorius praneša 

Konkurso dalyviui registruotu laišku, išsiųstu skunde nurodytu adresu per 

7 dienas nuo skundo išnagrinėjimo dienos. 

 

 
9. AUTORIŲ TEISĖS 

 
9.1. Dalyvaudami konkurse dalyviai pareiškia, kad: 

 

a. gali naudotis neribotomis autorių teisėmis ir autoriaus turtinėmis teisėmis į 

Konkurso darbą 1994 m. vasario 4 d. Lenkijos Respublikos autorių teisių 

ir gretutinių teisių įstatymo prasme (Įstatymų leidinys nuo 2019 m., 1231 

punktas su pakeitimais), tokia apimtimi, kuri reikalinga šių Taisyklių ir 

Sąlygų nuostatoms įvykdyti, ypač norint suteikti 9.4 punkte nurodytą 

licenciją, ir kad jie prisiima atsakomybę už visus ir bet kokius galimus 

autorių teisių pažeidimus šiuo atžvilgiu;  
 
b. konkurso dalyvio pateiktas Konkuros darbas jokiomis aplinkybėmis 

nepažeidžia privalomų įstatymų nuostatų ir autorių teisių, intelektinės 

nuosavybės teisių ir trečiųjų šalių asmeninių teisių; 

 

c. autorių teisės ir autoriaus turtinės teisės, kuriomis jie naudojasi Konkurso 

darbo atžvilgiu, nėra įkeitimo objektas ir nėra suvaržytos jokių trečiųjų 

šalių teisėmis; 

 

d. gavo asmenų, užfiksuotų konkursiniame darbe, sutikimą naudoti jų 

atvaizdą Konkursui ir viešai rodyti jų konkursinį darbą.  

 

9.2. Konkurso dalyvis išreiškia sutikimą naudoti ir platinti Konkurso darbą 

elektronine ar spausdinta forma, jo dalį arba visą – kopijavimo, įrašymo 

ir platinimo būdu spaudos medžiagoje, reklaminėje medžiagoje, 

rinkodaros medžiagoje, „Natural Pharmaceuticals Group“ vidaus 

pranešimuose, internetinėse svetainėse, socialiniuose tinkluose, 

spausdintinėse medžiagose ir taip pat, kad Konkurso darbas būtų 

pasirašytas ir paskelbtas jo vardu ir miesto pavadinimu. 

9.3. Tuo atveju, kai trečiosios šalys pateikia pretenziją Organizatoriui dėl jų 

autorių teisių arba autoriaus turtinių teisių ar asmeninių teisių pažeidimo 

dėl to, kad Organizatorius naudojosi Konkurso darbu, Konkurso dalyvis 

padengia visas išlaidas, susijusias su šių trečiųjų šalių reikalavimais, 

įskaitant išlaidas už bet kokius nuostolius. 

9.4. Nuo to momento, kai konkurso dalyvis atsiunčia Konkurso darbą, 

Organizatorius įgyja nemokamą ir išskirtinę licenciją bei laisvą sutikimą 

ir leidimą, visame pasaulyje, be jokių laiko apribojimų naudoti Konkurso 

darbą kaip „Natural Pharmaceuticals Group“ dalį, kaip jiems atrodo 

tinkama, visose ir bet kurioje naudojimo srityje, įskaitant naudojimo sritis, 

nurodytas 1994 m. vasario 4 d. Lenkijos Respublikos Autorių teisių ir 

gretutinių teisių įstatymo 50 straipsnyje: nuolatinis ar laikinas įrašymas ir 

dalies ar viso darbo kopijavimas bet kokiomis priemonėmis ir bet kokia 

forma; pritaikyti, keisti maketą ar atlikti bet kokius kitus Konkurso darbo 

pakeitimus; jį išsaugoti kompiuteryje arba naudoti reklaminės brošiūros 

pavidalu; išleisti bet kokį reklaminio lankstinuko egzempliorių skaičių; taip 

pat naudoti leidybinėje medžiagoje, konferencijose, interviu, 

žiniasklaidoje, reklamoje, Organizatoriaus svetainėje ir Organizatoriaus 

socialinių tinklų profiliuose (Facebook, Instagram, LinkedIn). 

9.5. „Natural Pharmaceuticals Group“ sudaro šie subjektai: 

 

− Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o. 

 

− Natural Pharmaceuticals Kft. Budapeštas, 1056 Váciutca 81, įrašytas į 

atitinkamą verslininkų registrą numeriu: Cg. 01-09182955 

 

− UAB „Natural Pharmaceuticals“, V. Krėvės pr. 57B, LT-50358 Kaunas, 

įrašytas į atitinkamą verslininkų registrą numeriu: 303095490. 

 

10. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS 

 
10.1. „Natural Pharmaceuticals“ yra duomenų valdytojas klientams iš Estijos ir 

Latvijos, o UAB „Natural Pharmaceuticals“ – kaip duomenų valdytojas 

klientams iš Lietuvos. Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi konkurso 

tikslais ir jo apimtyje, t. y. su Konkurso organizavimu ir vykdymu 

susijusiais tikslais, įskaitant Prizo įteikimą, mokesčių ir apskaitos 

ataskaitų teikimą bei tiesioginės patentuotų produktų ar paslaugų 

rinkodaros tikslais (teisėto intereso pagrindu). Konkurso dalyviai turi teisę 

susipažinti su savo duomenimis ir juos atnaujinti, apriboti jų tvarkymą, 

teisę į duomenų perkeliamumą, teisę bet kada atšaukti sutikimą ir teisę 

reikalauti ištrinti savo duomenis, taip pat teisę pateikti skundą priežiūros 

institucijai. Duomenų valdytojas informuoja, kad Dalyviai savo duomenis 

teikia savanoriškai, tačiau privalo tai padaryti tam, kad galėtų dalyvauti 

Konkurse ir pretenduoti į prizus, taip pat bet kokių galimų skundų 

nagrinėjimo tikslu. 

10.2. Konkurso dalyvis sutinka, kad Duomenų valdytojas tvarkytų jo asmens 

duomenis, susijusius su konkursu, įskaitant vardą, pavardę ir 

gyvenamąją vietą, viešai skelbti duomenų valdytojo reklaminėje 

medžiagoje  (skrajutėse ar interneto svetainėje) Konkurso laimėjimo 

atveju. 
10.3. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Europos Parlamento 

reglamento (ES) 2016/679 nuostatomis ir 2016 m. balandžio 27 d. 

Tarybos nuostatomis dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis 

ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo bei dėl Direktyvos 95/46/EB 

(Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) panaikinimo.  

10.4. Duomenų Valdytojas iš Konkurso Dalyvių renka ir tvarko šiuos duomenis: 

vardą, pavardę, gyvenamąją vietą / korespondencijos adresą, telefono 

numerį ir el. pašto adresą. 

10.5. Duomenų Valdytojas pareiškia, kad Konkurso dalyvių duomenys nebus 

tvarkomi automatiškai ir nebus profiliuojami. 

10.6. Konkurso Dalyvių duomenys nėra atskleidžiami tretiesiems asmenims, 

išskyrus įstatymo nuostatose numatytus subjektus bei 

bendradarbiaujančius subjektus, remiantis pavedimo sutartimi, tokia 

apimtimi, kuri būtina aukščiau nurodytam tikslui pasiekti.  

10.7. Konkurso dalyvių duomenys saugomi tiek, kiek reikia aukščiau 

aprašytiems tikslams pasiekti, bet ne ilgiau kaip 1 (vienerius) metus po 

Konkurso pabaigos, nebent pagal galiojančius teisės aktus būtų 

reikalaujama ilgiau saugoti duomenis. 

10.8. Duomenų Valdytojas paskyrė Duomenų Apsaugos Pareigūną, kurio 

tikslas yra prižiūrėti, ar asmens duomenys tvarkomi teisingai. Su DAP 

galite susisiekti šiuo el. pašto adresu: DPO@natural.pl.  

 

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
11.1. Konkurso Organizatorius nėra atsakingas už jokius AB Lietuvos paštas 

(Lietuvos pašto tarnybos) veiksmus, ypač už veiksmus, dėl kurių 

Konkurso Pasiūlymas gali būti prarastas ar sugadintas arba vėluoti jo 

pristatymas. 

11.2. Konkurso Organizatorius neprisiima atsakomybės už interneto ryšį, ypač 

už nutrūkusį ar trūkinėjantį ryšį, dėl kurio gali būti prarastas ar sugadintas 

Konkurso darbas. 

11.3. Klausimams, kurių nereglamentuoja šios Sąlygos, taikomos Lenkijos 

Respublikos teisės nuostatos.  

mailto:DPO@natural.pl


11.4. Visus ir bet kokius ginčus, kylančius dėl įsipareigojimų, susijusių su 

Konkursu, vykdymo, sprendžia Organizatoriui kompetentingas teismas. 

11.5. Organizatorius pareiškia, kad Konkursas nėra azartinis žaidimas, loterija 

ar žaidimas, kurio rezultatas priklauso nuo atsitiktinumo, nei bet koks 

kitas žaidimas, numatytas 2009 m. lapkričio 19 d. Lenkijos Respublikos 

lošimų įstatyme.  

11.6. Organizatorius pasilieka teisę keisti šias Sąlygas, jei pasikeičia 

privalomos įstatymo nuostatos, jei šios nuostatos turi įtakos šiam 

konkursui, taip pat pakeisti Konkurso datas. Šių Taisyklių ir Sąlygų 

pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento. 

11.7. Visas ir bet kokias dalyvavimo Konkurse išlaidas, įskaitant Konkurso 

darbų paskelbimo išlaidas, padengia Dalyvis. 

11.8. Šios Taisyklės ir Sąlygos įsigalioja nuo konkurso pradžios. 


