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DALYVAVIMO FOTOGRAFIJOS RENGINYJE  

„LUMIX seminaras“  

 SĄLYGOS 

(toliau – SĄLYGOS): 

 

1 skyrius 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. „LUMIX seminaras“ – tai dviejų dienų fotografijos renginys, kurio metu dalyviai klausosi 

paskaitos apie LUMIX S serijos, tačiau neapsiribojant jais, modelius (toliau – Renginys). 

2. Renginį organizuoja „PANASONIC MARKETING EUROPE GmbH“ (uždarosios akcinės 

bendrovės) Lenkijos filialas, kurio registruota buveinė yra įsikūrusi Varšuvoje, adresu ul. 

Wołoska 9a, 02-583 Varšuva, įregistruota verslininkų registre, kurį tvarko Varšuvos 

sostinės Varšuvos apygardos teismas, 13-asis Nacionalinio teismo registro komercinis 

skyrius, KRS Nr. 0000352843, NIP kodas 107-00-16-099, REGON 142346837, GIOŚ Nr. 

E0012180WZBWi, toliau – Organizatorius. 

3. Sąlygose pateiktos Renginio Dalyvio taisyklės, kurias Dalyvis patvirtino registracijos 

formos pateikimo metu.   

2 skyrius 

DALYVAVIMO RENGINYJE SĄLYGOS 

1. Renginyje gali dalyvauti fiziniai asmenys, kurie tuo metu yra Lietuvos Respublikos 

teritorijoje, yra reikalavimus atitinkančio amžiaus ir turintys visišką teisnumą, taip pat 

asmenys, kurie neturi visiško teisnumo, tačiau kurių teisėti globėjai sutiko dalyvauti 

konkurse (toliau – Dalyvis).  

2. Asmenys, negalintys dalyvauti renginyje: 

a) organizatoriaus darbuotojai, 

b) giminės ir partneriai, esantys artimi su a) punkte nurodytais asmenimis, t. y. 

sutuoktiniai, palikuonys, broliai, seserys ir asmenys, susieti giminystės ryšiais tokiu 

lygmeniu, bei įtėviai ar įvaikiai.  

3. Norint dalyvauti Renginyje, būtina įvykdyti šias sąlygas: 

a) turėti Dalyvio statusą pagal 2 straipsnio 1 ir 2 dalis, 

b) užsiregistruoti (nurodant savo vardą, pavardę, el. pašto adresą) ne vėliau kaip likus 

2 dienoms iki Renginio, užpildant registracijos formą internete:  

https://forms.gle/SayoGqKBHJfgXE3g9 

c) Renginyje gali dalyvauti ribotas žmonių skaičius, t. y. ne daugiau kaip 100 žmonių. 

Dalyvavimas Renginyje nustatomas pagal pirmumo principą.  

d) sutikti, kad Organizatorius tvarkytų asmens duomenis tikslais, susijusiais su Dalyvio 

patikrinimu ir Renginio įgyvendinimu, 

e) sutikti su sąlygomis. 

https://forms.gle/SayoGqKBHJfgXE3g9
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4. Dalyvis Renginio metu privalo su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, 

kuris patvirtintų jo tapatybę. Nepateikus dokumento, Dalyviui nebus leista dalyvauti 

Renginyje.  

3 skyrius 

DARBOTVARKĖ IR RENGINIO SĄLYGOS  

1. Renginys vyks 2020 m. sausio 23 ir 24 d. Vilniuje, nuo 10:00 val. iki 17:00 val.  

Seminaro vietos adresas: viešbutis „Domus Maria“, Aušros Vartų g. 12, Vilnius. 

2. Renginys vyks ir patalpose, ir, galimai (priklausomai nuo oro sąlygų), lauke. Dalyvių 

prašoma su savimi turėti SD korteles. 

3. Dalyvavimas Renginyje yra nemokamas, tačiau Organizatorius neapmokės išlaidų, 

susijusių su Dalyvių dalyvavimu Renginyje, ypač kelionės, apgyvendinimo, automobilio 

parkavimo ir pan. išlaidų.  

4. Renginio metu Dalyviai gali išbandyti LUMIX fotoaparatus ir fotografavimo įrangą, 

įsipareigodami juos grąžinti tokios pačios būklės pasibaigus Renginiui. Norint gauti įrangą 

išbandymui, reikės pasirašyti atitinkamą dokumentą. 

5. Renginio metu Organizatorius gali parengti Renginio informacinę medžiagą, kurią sudaro 

nuotraukos, vaizdo įrašai ar rašytiniai pasakojimai, ir fiksuoti Renginio eigą.  

4 skyrius 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

1. Sąlygose pateiktos dalyvavimo Renginyje taisyklės. Renginio darbotvarkė bus pateikta 

renginyje užsiregistravusiems dalyviams. 

2. Rengėjas tvarko Dalyvių asmens duomenis Taisyklių 1 priede nustatytu būdu.  

3. Dalyvių skundai priimami per 5 (penkias) darbo dienas nuo Renginio pabaigos tik rašytine 

korespondencijos forma, siunčiant registruotu paštu Renginio Organizatoriaus adresu.  

4. Renginio Dalyvio pateiktus skundus Organizatorius išnagrinėja ne vėliau kaip per 14 dienų 

nuo skundo gavimo dienos. Visi Dalyviai informuojami apie skundo nagrinėjimą 

registruotu paštu.  

 

Varšuva, 2019 m. gruodžio 20 d.  

 

Organizatorius: 

„PANASONIC MARKETING EUROPE GmbH“ (uždaroji akcinė bendrovė)  

Lenkijos filialas, kurio buveinė Varšuvoje, Lenkijoje: 

ul. Wołoska 9a 

02-583 Warszawa  

Varšuvos sostinės Varšuvos apygardos teismas 

13-asis komercinis skyrius KRS  

0000352843 

 

  

https://goo.gl/maps/CH9JNwphuPhmGrNk8
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1 priedas. Asmens duomenų apsauga 

 

 

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ – „LUMIX SEMINARAS“ 

 

Kas tvarko jūsų asmens duomenis? 

Tvarkytojas, t. y. subjektas, sprendžiantis, kaip jūsų asmens duomenys bus naudojami organizuojant 
fotografijos renginį „LUMIX seminaras“, yra „Panasonic Marketing Europe GmbH“ Lenkijos filialas 
(toliau – „Panasonic“), kurio buveinė įsikūrusi Varšuvoje (02-583), adresu ul. Wołoska 9a.  

 

Su kuo galite susisiekti, norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip „Panasonic“ tvarko jūsų 
asmens duomenis? 

Jei turite klausimų dėl „Panasonic“ asmens duomenų tvarkymo, galite susisiekti su „Panasonic“ atstovu 
pateiktais kontaktiniais duomenimis: „Panasonic Marketing Europe GMBH“ (uždarosios akcinės 
bendrovės) Lenkijos filialas, kurio registruota buveinė yra įsikūrusi Varšuvoje, adresu ul. Wołoska 9a, 
Lenkija. Telefonas: 801 003 532 (skambučiai iš fiksuotojo ryšio telefono), +48 22 295 37 27 (skambučiai 
iš mobiliojo ryšio telefono) darbo valandomis: I–V 9.00–17.00 val. 
 

Kaip gauname jūsų duomenis?  

Jūsų asmens duomenis gauname tiesiogiai iš jūsų, jums išsiuntus užpildytą registracijos formą 
„Registracija į LUMIX Foto/Video seminarus“ dėl „Panasonic“ rengiamo fotografijos renginio „LUMIX 
seminaras“ (toliau – Renginys). 

 

Koks yra jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslas ir pagrindas? 

Atsižvelgdami į teisėtą „Panasonic“ interesą, mes tvarkome jūsų asmens duomenis, kad galėtume 
dalyvauti Renginyje, įskaitant registraciją Renginiui (jūsų paraiškos priėmimą ir apdorojimą), kad 
galėtume patys suorganizuoti Renginį ir susisiektume su jumis po Renginio, įskaitant jūsų skundų 
nagrinėjimą, arba kai tai pateisinama būtinybe nagrinėti skundus prieš jus, pvz., tuo atveju, jei 
sugadintumėte Renginio metu išnuomotą fotoaparatą. Mes taip pat tvarkome jūsų asmens duomenis 
statistikos ir rinkodaros analizės bei archyvavimo tikslais. „Panasonic“ tvarko jūsų asmens duomenis 
tiesioginės rinkodaros tikslais (remiantis teisėtu interesu plėtoti ir palaikyti santykius su klientais). 

Pirmiau minėtais atvejais „Panasonic“ tvarko jūsų duomenis, remdamiesi „Panasonic“ teisėtais 
interesais.   

Jei to reikalauja įstatymai, mes tvarkome jūsų asmens duomenis, remdamiesi šiais įstatymais (pvz., 
mokesčių ar kitais įstatymais), siekdami įrodyti, kad jūsų duomenis tvarkome pagal galiojančius 
įstatymus. 

 

Ar privalote mums pateikti savo asmens duomenis? 

Jūsų asmens duomenų teikimas „Panasonic“ yra savanoriškas, tačiau nepateikę šių duomenų negalė-
site dalyvauti Renginyje. 
 

Kokias teises turite „Panasonic“ duomenų tvarkymo atžvilgiu? 

Atsižvelgiant į jūsų asmens duomenų tvarkymą, kurį atlieka  „Panasonic“, tam tikrais atvejais galite 
prašyti prieigos prie duomenų, duomenų taisymo, duomenų ištrynimo, duomenų tvarkymo 
apribojimo, duomenų, kuriems netaikomas automatinis sprendimų priėmimas, perdavimo, įskaitant 
profiliavimą, taip pat turite teisę prieštarauti jūsų asmens duomenų tvarkymui. 
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Turite teisę pateikti skundą dėl „Panasonic“ asmens duomenų tvarkymo Asmens duomenų apsaugos 
biuro pirmininkui (adresas: Asmens duomenų apsaugos biuro pirmininko biuras, ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa). 
 

Kokiais atvejais galite prieštarauti duomenų tvarkymui? 

Teisę prieštarauti asmens duomenų tvarkymui turite šiais atvejais: 

• asmens duomenų tvarkymas grindžiamas teisėtais interesais arba statistiniais tikslais, o 
prieštaravimas yra pateisinamas jūsų konkrečia situacija, 

• asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. 
 

Su kuo dalijamės jūsų asmens duomenimis?  

Mes dalijamės arba galime dalytis jūsų asmens informacija su reklamos ir rinkodaros įmonėmis, su 
kuriomis bendradarbiaujame, arba kitais paslaugų teikėjais, jei tai būtina Renginiui vykdyti. 

 

Kiek laiko saugome jūsų asmens duomenis? 

„Panasonic“ saugo jūsų asmens duomenis Renginio vykdymo metu. Pasibaigus Renginiui, tam tikrais 
atvejais turime teisę saugoti jūsų asmens duomenis tol, kol bus nagrinėjami skundai dėl jūsų 
dalyvavimo Renginyje, bet ne ilgiau nei civiliniame kodekse nustatytą senaties laikotarpį, arba teismo 
proceso vykdymo metu, atsižvelgiant į teismo sprendimo vykdymo laikotarpį. Jūsų asmens duomenis 
tvarkysime 4 mėnesių laikotarpiu rinkodaros ir statistikos tikslais, išskyrus atvejus, kai prieštarausite 
tokiam tvarkymui. 

Atskaitomybės tikslais duomenis saugosime tam tikram laikotarpį, kuriuo „Panasonic“ turi saugoti 
duomenis ar dokumentus su jūsų duomenimis, kad užfiksuotų teisinių reikalavimų vykdymą, o valdžios 
institucijos galėtų patikrinti jų įvykdymą. 

 

Ar automatiniai sprendimai bus priimami remiantis jūsų duomenimis arba ar mes profiliuosime šiuos 
duomenis? 

Jūsų asmens duomenys nebus naudojami automatiškai priimant sprendimus, o jūsų pateikti asmens 
duomenys nebus profiliuojami.  

 


