
AKCIJOS TAISYKLĖS „Rekomenduoju „Dimedic“. Laimiu ir aš, ir mano pažįstami“

I. Akcijos organizatorius

1. Akciją organizuoja „DiMedic Limited“, kurios buveinė yra: Newcastle upon Tyne, 104 Close, Quayside
NE1 3RF, Jungtinėje Karalystėje, užregistruota Anglijos ir Velso juridinių asmenų registre, registracijos Nr.
09290911, toliau vadinama „Dimedic“ arba „Organizatorius“.

2. Akcija nederinama su kitomis „Dimedic“ vykdomomis akcijomis.

II. Dalyvavimo Akcijoje taisyklės

1. Akcija yra skirta registruotiems ir naujiems svetainės „dimedic.eu“ vartotojams.

2. Asmuo, prisijungęs prie Akcijos, tampa jos Dalyviu, toliau – „Akcijos dalyviu“.

3. Akcijos metu „Dimedic“ suteikia kiekvienam registruotam vartotojui jam skirtą Individualų kodą, kurį
jis turi panaudoti, dalindamasis juo su kitu neregistruotu vartotoju. Akcijos metu taip pat naudojami
Individualūs kodai, kuriuos neregistruotiems vartotojams suteikė „Dimedic“ partneriai.

4. Akcijos dalyviu tampa asmuo, kuris perduoda Individualų kodą asmeniui, kuris nėra užsiregistravęs
„dimedic.eu“ portale, bei asmuo, kuris užsiregistruoja „dimedic.eu“ portale, naudodamasis gautu
Individualiu kodu.

5. Sutikimas dalyvauti Akcijoje reiškia sutikimą su visomis šių Taisyklių nuostatomis.

6. Dalyvavimas Akcijoje yra savanoriškas.

7. Dalyvis gali bet kuriuo metu nutraukti savo dalyvavimą Akcijoje, nustojęs naudotis Individualiu kodu.

III. Akcijos trukmė

1. Akcija prasideda 2017 m. gegužės 19 d. ir baigiasi 2023 m. gruodžio 31 d. imtinai.

2. Akcijos metu sukauptas nuolaidas galima išnaudoti per 2 metus nuo jų gavimo dienos.

IV. Akcijos taisyklės

1. Registruotam „Dimedic“ vartotojui el. paštu, jo nurodytu adresu, bei į jo Asmeninę sąskaitą svetainėje
„dimedic.eu“ išsiunčiamas Individualus kodas, kuris turi būti panaudotas pasidalinant juo su
neregistruotu vartotoju.

2. Kiekvienas registruotas „Dimedic“ vartotojas gali perduoti jam skirtą Individualų kodą bet kokiam
asmenų skaičiui, kurie nėra užsiregistravę „dimedic.eu“ svetainėje.



3. Individualų kodą galima perduota bet kokiu būdu su sąlyga, kad jis nebus perduodamas per įrašus,
esančius Organizatoriui priklausančiuose profiliuose ir (arba) socialinių tinklų paskyrose, įskaitant ten
paskelbtus pranešimus; Organizatorius pašalins visus tokius įrašus, kuriuose yra Individualus kodas.

4. Jeigu asmuo, kuris anksčiau nebuvo „dimedic.eu“ vartotojas, užsiregistruos naudodamasis Individualiu
kodu, jam bus suteikta 7.50 EUR (septyni penkiasdešimt) dydžio nuolaida sąskaitai už artimiausią
nuotolinę gydytojo konsultaciją. Toks asmuo tampa Akcijos dalyviu iš karto, kai tik užsiregistruoja kaip
„dimedic.eu“ svetainės vartotojas.

5. Asmuo, kuris yra „dimedic.eu“ svetainės vartotojas, perdavęs Individualų kodą gaus 7.50 EUR (septyni
penkiasdešimt) dydžio nuolaidą iš karto po to, kai jo rekomenduotam asmeniui bus suteikta gydytojo
konsultacija pasinaudojus jam perduotu Individualiu kodu.

6. Akcijos dalyviai gali pasinaudoti nuolaidomis apmokėdami dalį kainos už „Dimedic“ teikiamas
nuotolines gydytojų konsultacijas.

7. Nuolaidos, kurios yra suteikiamos perduodant Individualų kodą, sumuojamos.

8. Nuolaidų sumas, gautas perdavus Individualų kodą, Akcijos dalyvis gali panaudoti apmokėdamas už
„Dimedic“ teikiamas nuotolines gydytojų konsultacijas ne vėliau kaip per 2 metus nuo nuolaidos gavimo
dienos. Praėjus šiam terminui, neišnaudotos nuolaidos bus panaikintos.

9. „Dimedic“ pasilieka teisę sustabdyti Asmeninės sąskaitos galiojimą ir (arba) nuolaidų rinkimą, jei kyla
pagrįstų įtarimų, kad jos buvo gautos nesąžiningu būdu.

10. „Dimedic“ pasilieka teisę tikrinti gautas nuolaidas.

11. Be to, aktyviai Akcijoje dalyvaujantys Akcijos dalyviai turi teisę gauti prizus toliau nurodytomis
sąlygomis:

a) Akcijos dalyvis, anksčiau nurodytuose straipsniuose aprašytu būdu perdavęs Individualų kodą ne
mažiau kaip 5 rekomenduojamiems asmenims, kurie Akcijos laikotarpiu pasinaudos bent viena
konsultacija svetainėje „dimedic.eu“, gaus daiktinį prizą – sportinę gertuvę, kurios vertė ne didesnė kaip
10 EUR;

b) Akcijos dalyvis, anksčiau nurodytuose punktuose aprašytu būdu perdavęs Individualų kodą ne mažiau
kaip 10 rekomenduojamų asmenų, kurie Akcijos laikotarpiu pasinaudos bent viena konsultacija
svetainėje „dimedic.eu“, gaus daiktinį prizą – sportinę fizinio aktyvumo ir sveikatos stebėjimo apyrankę,
kurios vertė ne didesnė kaip 50 EUR;

c) Akcijos dalyvis gali gauti ir prizą, nurodytą a punkte, ir prizą, nurodytą b punkte, jei įvykdys abiejų tipų
prizų gavimo sąlygas, tačiau vienos rūšies prizas (iš a punkto arba b punkto) visada yra vienkartinis. Tai
reiškia, kad Dalyvis negali pakartotinai gauti tos pačios rūšies prizo, net jeigu kelis kartus įvykdo a arba b
punkte numatytas sąlygas.

d) Dalyviui apie jam priklausantį prizą bus pranešta el. pašto adresu, kurį jis nurodė registruodamas savo
sąskaitą „Dimedic“ svetainėje, arba Paciento paskyroje esančioje pranešimų skiltyje. Minėtu el. laišku
arba pranešimu Dalyvio bus paprašyta patvirtinti ir (arba) nurodyti duomenis, reikalingus prizui persiųsti,
t. y. vardą, pavardę, adresą, kontaktinį telefono numerį. Prizas Dalyviui išsiunčiamas per 30 dienų
adresu, kurį jis nurodė el. laiške arba Paciento paskyroje, pranešimų skiltyje. Jeigu minėtas adresas



nebus nurodytas arba bus nurodytas klaidingas adresas, arba jeigu nebus gautas atsakymas į
Organizatoriaus el. laišką ar pranešimą, arba kelis kartus nebus atsiimta Organizatoriaus išsiųsta siunta
su prizu, bus laikoma, kad Dalyvis prizo atsisakė.

e) Akcijos sąlygos, nurodytos šiame 11 straipsnyje, galioja nuo 2022 m. vasario 1 d. iki paskutinės Akcijos
dienos, kuri nurodyta III.1 punkte.

f) Akcijos Organizatorius pasilieka teisę keisti a ir b punktuose nurodytus prizus kitais tokios pačios arba
didesnės vertės daiktais.

g) Prizai neturės fizinių ar teisinių trūkumų.

12. Dalyvavimo Akcijoje, įskaitant aukščiau minėtų prizų perdavimą, tikslais bus renkami šie Dalyvių
asmens duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas, adresas korespondencijai, kontaktinis telefono
numeris (toliau kartu – „Asmens duomenys“). Asmens duomenys bus tvarkomi vadovaujantis šiomis
taisyklėmis:

a) Asmens duomenų administratorius yra Organizatorius.

b) Asmens duomenų apsaugos (ICD) inspektorius yra „GRCI Law“. Kilus klausimų, susijusių su Asmens
duomenų tvarkymu, bendra duomenų apsauga ar Dalyvių teisėmis, susijusiomis su Asmens duomenų
tvarkymu, prašome kreiptis nurodytu el. pašto adresu arba paštu.

Asmens duomenų administratorius: „GRCI Law“
Unit 3 Clive Court
Bartholomew’s Walk
Cambridgeshire Business Park
Ely CB7 4EA
El. paštas dpoaas@grcilaw.com
tel. +44 (0) 333 800 7000

c) Asmens duomenų perdavimas 11 straipsnio d punkte nurodytu būdu reiškia, kad Dalyvis yra
susipažinęs su šių taisyklių 12 straipsnyje nurodyta informacija, susijusia su Asmens duomenų tvarkymu,
ir sutinka su ja.

d) Asmens duomenys yra tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių
duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos
reglamentas) – toliau: BDAR.

e) Asmens duomenys bus tvarkomi siekiant:

● vykdyti Akciją, vadovaujantis šių Taisyklių nuostatomis (įskaitant – siekiant perduoti Individualius
kodus, informuoti apie gautą prizą, perduoti prizą, nagrinėti galimas pretenzijas) bei siekiant įgyvendinti
kitas Taisyklių nuostatas, numatančias šalių teises ir pareigas; tokio duomenų tvarkymo pagrindas yra
teisėtas Organizatoriaus interesas, kurio tikslas yra sudaryti Dalyviams sąlygas dalyvauti Akcijoje ir
vykdyti Akciją, taip pat vykdyti sutartį, kurią šalys pasirašė Dalyviui pareiškus norą dalyvauti Akcijoje
Reglamente nustatytomis sąlygomis (BDAR 6 str. 1 d. b ir f p.);



● įvykdyti visus Organizatoriaus įsipareigojimus, susijusius su Akcijos organizavimu, numatytus
galiojančiuose teisės aktuose (BDAR 6 str. 1 d. c p.);

● spręsti galimas pretenzijas ir (arba) gintis nuo pretenzijų, susijusių su Akcijos vykdymu (BDAR 6 str. 1 d.
f p.).

f) Aukščiau nurodyta apimtimi Asmens duomenų pateikimas nėra privalomas, tačiau to nepadarius
nebus galimybės dalyvauti Akcijoje, skirti arba perduoti prizą arba tinkamai vykdyti Organizatoriaus
įsipareigojimus, susijusius su Akcijos organizavimo procesu.

g) Organizatorius gali perduoti asmens duomenis – kiek tai būtina – subjektams, aptarnaujantiems
būtinus procesus, susijusius su Organizatoriaus nuolatiniu funkcionavimu, pavyzdžiui, buhalterines,
teisines, prieglobos ir kitas skaitmenines paslaugas, siuntų pristatymo paslaugas teikiantiems
subjektams.

h) Akcijos Dalyvis turi teisę:
● susipažinti su savo Asmens duomenimis, tai pat gauti jų kopiją,
● taisyti Asmens duomenis,
● pašalinti Asmens duomenis, išskyrus įstatymų numatytas išimtis,
● apriboti Asmens duomenų tvarkymą,
● nesutikti, kad būtų tvarkomi Asmens duomenys tokia apimtimi,
kiek Administratorius tvarko duomenis, remdamasis savo teisėtu interesu,
● pateikti skundą priežiūros institucijai, jeigu Asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant BDAR nuostatas.
Norėdamas pasinaudoti minėtomis teisėmis, jis turi kreiptis į Organizatorių.

i) Asmens duomenys bus saugomi visą Akcijos ir visų šių Taisyklių nuostatų vykdymo laikotarpį bei po šių
nuostatų įvykdymo tiek, kiek reikalauja teisės aktai. Saugojimo laikotarpis gali būti pratęstas pretenzijų,
kurios gali būti pareikštos dėl Akcijos organizavimo ar kitų Taisyklių nuostatų vykdymo, senaties terminu.

IV. Pretenzijos

1. Pretenzijas, susijusias su Akcija, Dalyvis gali pateikti raštu ne vėliau kaip per 30 dienų nuo gautų
nuolaidų galiojimo termino pabaigos, o pretenzijas dėl prizų ne vėliau kaip:

a) jeigu yra gautas prizas – per 60 dienų nuo jo gavimo;

b) jeigu Organizatorius nepristatė prizo – per 60 dienų nuo dienos, kai Dalyvis gavo iš Organizatoriaus
pranešimą apie skirtą prizą, jeigu jis tokio pranešimo negavo – per 60 dienų nuo dienos, kai jis įvykdė
sąlygas prizui gauti.

2. Pretenzijoje turi būti išdėstyta jos esmė.

3. „Dimedic“ išnagrinės pretenziją per 30 dienų nuo jos gavimo dienos.

4. Išnagrinėjus pretenziją, Akcijos dalyvis bus informuotas apie nagrinėjimo rezultatus raštu. „Dimedic“
sprendimas yra galutinis. Tai nepanaikina Akcijos dalyvio teisių reikšti savo reikalavimus vadovaujantis
bendrai taikomais teisės aktais.



V. Baigiamosios nuostatos

1. Šios Taisyklės yra vienintelis dokumentas, numatantis išsamias Akcijos taisykles.

2. Su taisyklėmis galima susipažinti „Dimedic“ buveinėje ir interneto svetainėje www.dimedic.eu.

3. Visa Organizatoriui adresuojama korespondencija turi būti siunčiama adresu: Dimedic Limited, 104
Close, Quayside, Newcastle upon Tyne, Ne1 3RF, United Kingdom.

4. Organizatorius pasilieka teisę keisti šių Taisyklių sąlygas. Taisyklių pakeitimai jokiu būdu nepažeidžia
Dalyvio teisių, kurias jis jau įgijo pagal iki šiol galiojusių Taisyklių nuostatas. Apie Nuostatų pasikeitimą
Organizatorius informuos Akcijos dalyvius ne vėliau kaip prieš 3 dienas per Paciento paskyrą arba el.
paštu. Tęsdamas dalyvavimą šioje Akcijoje, Dalyvis sutinka su naujomis šių Taisyklių sąlygomis.

5. Taisyklės – esama redakcija – galioja nuo 2021 m. gruodžio 13 d. Tai reiškia, kad IV.4 ir IV.5 punktuose
nurodyto dydžio nuolaidos taikomos toms gydytojų konsultacijoms, kurios buvo atliktos po nurodytos
datos.


