
„BALTAS DOBILAS“ KLUBO PROGRAMA IR JOS TAISYKLĖS 

1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS 

1.1. Klubo programa – UAB „Balto dobilo” programa, kurioje klientas pateikia savo Asmens 

duomenis ir patvirtina apie sutikimą juos tvarkyti visa apimtimi ar iš dalies, bei patvirtina, kad yra 

susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, kurių pagrindu išduodama ir aktyvuojama narystė. Ši programa, 

tai Bendrovės taikoma programa, pagal kurią Narys gali gauti el.laiškus, naujienlaiškius, pasiūlymus, 

informaciją ir kvietimus į Bendrovės organizuojamus ar remiamus renginius. 

1.2. Asmens duomenys – klubo Nario asmens duomenys, kuriuos asmuo pateikia pildydamas Anketą 

ir Nario įsigytų prekių istorija, jei tokiems duomenims tvarkyti taikomi Lietuvos Respublikos 

duomenų apsaugos įstatymo reikalavimai.  

1.3. Bendrovė – UAB „Baltas dobilas“, buveinės adresas: Konstitucijos pr. 21C, LT-08130 Vilnius, 

juridinio asmens kodas 303346220, PVM mokėtojo kodas LT100009027710.   

1.4. Narys – asmuo, užpildęs anketą ir patvirtinęs norą dalyvauti Klubo programoje.  

1.5. Taisyklės – šios UAB „BALTAS DOBILAS” klubo programos taisyklės. 

1.6. Parduotuvė – bet kuri UAB „BALTAS DOBILAS” valdoma parduotuvė, įtraukiant ir internete 

veikiančią parduotuvę, adresu www.baltasdobilas.com. 

 

2. BENDROSIOS NUOSTATOS 

2.1. Šios Taisyklės nustato bendrąsias naudojimosi Klubo programos naudomis sąlygas. Santykiai, 

kurių nereglamentuoja šios Taisyklės arba reglamentuoja juos tik iš dalies, reguliuojami atskirai 

viešais Bendrovės pranešimais klientams ir Lietuvos Respublikos teisės aktais. 

2.2. Klubo narys, užpildęs ir pateikęs Anketą, patvirtina esantis tinkamai susipažinęs su Taisyklėmis 

ir įsipareigoja jų laikytis. Bendrovė neatsako už klubo narį, jeigu jis iš dalies ar visiškai nesusipažino 

su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta. 

2.3. Pildydamas klubo nario anketą asmuo patvirtina sutinkantis, kad jo asmens duomenys būtų 

naudojami šioje anketoje nurodytais tikslais ir būdais. 

2.4. Bendrovė, kaip duomenų valdytoja, užtikrina , kad bus laikomasi visų asmens duomenų teisinę 

apsaugą reglamentuojančių teisės aktų. Pateiktus asmens duomenis naudos išskirtinai tik UAB 

„Baltas dobilas“.  

2.5. Bendrovė gali statistiniais tikslais naudoti su klubo nario asmeniu tiesiogiai nesusijusius 

duomenis, t. y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi 

taip, kad neleistų atskleisti asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima 

nustatyti asmens tapatybę. 

2.6. Klubo nario asmeniniai duomenys bus saugomi ir naudojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti 

duomenų tvarkymo tikslai. Pateikti asmens duomenys bus saugomi 3 (trejus) metus po paskutinio 

apsilankymo parduotuvėje (kai informuojama, kad prekes įsigyja narys). 

2.7. Pasirašydamas narys patvirtina, jog yra informuotas (-a), kad, norėdamas (-a) koreguoti, 

atnaujinti ar pašalinti iš duomenų bazės savo duomenis, gali pranešti: UAB „Baltas dobilas“, 

Konstitucijos pr.21C, Vilnius, arba telefonu +370 616 15418 bei el. paštu info@baltasdobilas.com 

2.8. Bendrovė turi teisę bet kada vienašališkai be išankstinio įspėjimo keisti klubo narystės taisykles 

ir sąlygas ar pripažinti jas negaliojančiomis, taip pat sustabdyti ar panaikinti jų klubo veikimą.  

2.9. Bendrovė pasilieka teisę vienašališkai panaikinti narystę klube apie tai neįspėjęs iš anksto, jei 

klientas neužpildė privalomų anketos laukų arba pateikė klaidingus duomenis. 

2.10. Apie klubo taisyklių pasikeitimus bei papildymus narys informuojamas jo nurodytais 

kontaktiniais adresais jo užpildytoje anketoje nurodytu būdu. Tuo atveju, jei kontaktiniai adresai 

pasikeitė ir narys apie tai neinformavo Bendrovės, informacija laikoma perduota pagal jo nurodytus 

duomenis. 

 

http://www.baltasdobilas.com/
mailto:info@baltasdobilas.com


3. PRISIJUNGIMAS PRIE KLUBO PROGRAMOS NARYSTĖS 

3.1. Nariu gali tapti fiziniai asmenys nuo 20 metų, užpildę Anketą ir pateikę savo Asmens duomenis, 

Anketoje nurodytus, kaip privalomus pateikti. Privalomi pateikti Asmens duomenys yra būtini 

Bendrovei, kad pastaroji galėtų tinkamai administruoti klubo programą. Nepateikus privalomų 

nurodyti duomenų, narystė negalima.  

3.2. Narys įsipareigoja Anketoje pateikti tikslius, teisingus ir išsamius Asmens duomenis. Jeigu 

pasikeičia nario nurodyti Asmens duomenys, apie tai narys gali informuoti Bendrovę ir pasikeitusius 

Asmens duomenis atnaujinti Taisyklių 2.7. punkte nustatyta tvarka. Bendrovė nėra atsakinga už žalą, 

patirtą nario ir / arba trečiųjų asmenų, dėl to, kad narys nurodė neteisingus ir / arba neišsamius Asmens 

duomenis arba nepakeitė ir nepapildė Asmens duomenų jiems pasikeitus. Jei pildydamas Anketą 

narys pateikia trečiųjų asmenų Asmens duomenis, Narys yra atsakingas už tokių duomenų pateikimo 

ir naudojimo teisėtumą. 

3.3. Bendrovės klientas gali pasirinkti vieną iš toliau nurodytų Anketos užpildymo būdų: 

3.3.1. užpildyti Anketą ir pasirašius ją pateikti Parduotuvėje; 

3.3.2. užpildyti Anketą, esančią internete adresu www.baltasdobilas.com. 

 

4. LOJALUMO PROGRAMOS NAUDOS IR JŲ NAUDOJIMO SĄLYGOS 

4.1. Klubo narys gauna informaciją apie naujienas, naujienlaiškius, pasiūlymus,  kvietimus į renginius 

šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.  

5. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS 

5.1. Programos nario Asmens duomenys yra tvarkomi, saugomi ir naudojami vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. Nario Asmens duomenų valdytoju yra 

Bendrovė.  
5.2. Narys, pateikdamas užpildytą Anketą sutinka, kad jo Asmens duomenys būtų tvarkomi Klubo 

programos administravimo tikslu. Narys sutikimą suteikia Bendrovei pasirašydamas Anketoje arba 

tinkamai užpildęs Anketą elektroninėje svetainėje. Asmens nesutikusio su savo Asmens duomenų 

tvarkymu šiame punkte nurodytu tikslu, Anketa yra nepriimama ir jis neįtraukiamas į klubo narius. 
5.3. Nario Asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomi tik šiose Taisyklėse nustatyta 

tvarka gavus Nario  sutikimą. Nario sutikimas, kad jo Asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės 

rinkodaros tikslais, reiškia, kad jis sutinka, jog Bendrovė, šių duomenų pagrindu suformuluotų ir 

siųstų nariui naujienlaiškius, laiškus, reklaminę ir kitą informaciją, susijusią su Bendrovės veikla.  
5.4. Klubo programos administravimo tikslu yra tvarkomi visi Nario Asmens duomenys, kuriuos 

Narys pateikia Anketoje, taip pat Nario pirkimo duomenys. Tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkoma 

tik tiek Asmens duomenų, kurie leidžia suformuoti specialius pasiūlymus, skirtus tik Nariui arba tam 

tikrai Narių grupei, identifikuoti Narį ir pateikti jam tiesioginės rinkodaros pranešimus. 

5.5. Bendrovė pasilieka teisę prašyti Nario pakartotinai patvirtinti Anketoje nurodytus kontaktinius 

duomenis trumpąja žinute telefonu ir (arba) elektroniniu paštu.  

5.6. Nario  Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau kaip 3 (trejus) metus nuo paskutinio pirkimo. Suėjus 

šiam terminui, Nario Asmens duomenys yra naikinami apie tai Nario iš anksto neinformavus. 

5.7. Narys bet kada turi teisę susipažinti su jo tvarkomais Asmens duomenimis ir kaip jie yra 

tvarkomi, reikalauti juos ištaisyti, sunaikinti arba sustabdyti jų tvarkymo veiksmus, kai duomenys 

tvarkomi nesilaikant įstatymų reikalavimų. Nurodytomis teisėmis Narys gali pasinaudoti bet kurioje 

Bendrovės Parduotuvėje pateikęs prašymą raštu. Pateikdamas prašymą Narys privalo pateikti jo 

tapatybę patvirtinantį asmens dokumentą su nuotrauka, pagal kurį prašymą priimantis Parduotuvės 

darbuotojas patikrina prašyme nurodyto Nario ir prašymą pateikiančio asmens tapatumą. Bendrovė 

informaciją apie atliktus veiksmus Nariui pateikia prašyme nurodytu kontaktiniu adresu raštu ne 

vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo pateikimo dienos. 

http://www.baltasdobilas.com/


5.8. Narys turi teisę bet kada pateikti prašymą Bendrovei, kad jo Asmens duomenys nebebūtų 

tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, kreipdamasis į Bendrovę paštu, elektroniniu pašto adresu 

info@baltasdobilas.com arba įteikdamas prašymą tiesiogiai Bendrovei. 

 
6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

6.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Šių taisyklių pagrindu 

kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė. 

6.2. Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šių Taisyklių ar susijęs su jomis bei 

Taisyklių pažeidimu ar galiojimu, sprendžiamas derybomis, nepavykus susitarti, galutinai 

sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisme vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais 

įstatymais.  

6.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos 

teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais. 
 

 


