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Jungtinio LIETUVOS KREPŠINIO LYGOS ir AS „Citadele banka“ Lietuvos filialo CITADELE 

Karaliaus Mindaugo taurės žaidimo (toliau – Žaidimas) taisyklės (toliau – Taisyklės) 

1. Žaidimo organizatorius ir prizų steigėjas yra AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas (toliau – 

Bankas). 

2. Žaidimo laikotarpis: 2022 m. vasario 12 – 20 d.  

3. Žaidime dalyvauti ir laimėti gali visi fiziniai asmenys, sulaukę 18 metų ir vyresni Lietuvos 

Respublikos gyventojai (toliau – Dalyviai). Dalyvis neprivalo būti Banko klientu. 

4. Žaidimo eiga: Žaidimo laikotarpiu Dalyvis turi pateikti teisingą atsakymą į pateiktą klausimą ir 

savo asmens duomenis  www.citadele.lt/lt/kmt puslapyje esančioje formoje arba (esant tokiam 

reikalavimui, kuris būtų paskelbtas citadele.lt/kmt ir lkl.lt puslapiuose, taip pat „Citadele“ banko 

ir LKL Facebook bei Instagram paskyrose) parašyti jį komentare Banko arba Lietuvos 

krepšinio lygos socialinių tinklų paskyroje. Kiekvieną dieną, laikotarpiu nuo 2022 m. vasario 12 

d. iki 2022 m. vasario 19 d., aukščiau nurodytose interneto svetainėse bei socialiniuose 

tinkluose bus pateikiami skirtingi klausimai ir renkami 3 nugalėtojai, o vasario 19 ir 20 d. - po 

vieną nugalėtoją. 

5. Laimėtojai. Prizo laimėtojai (toliau – Laimėtojas) išrenkami kiekvieną kalendorinę Žaidimo 

dieną, Dalyviui teisingai atsakius į pateiktą klausimą. Apie laimėjimą Dalyvis informuojamas 

asmeniškai. Vienas Dalyvis gali laimėti tik vieną kartą ir tik vieną prizą. 

6. Žaidimo prizai: 

6.1. Belaidės ausinės „Samsung Galaxy Buds2“; 

6.2. Išmanusis laikrodis „Samsung Galaxy Watch4“; 

6.3. Išmanusis telefonas „Samsung Galaxy Z Fold 3“. 

7. Bankas su Laimėtoju susisiekia ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo atsakymo 

pateikimo. Dalyviui laimėjus prizą, jis turi Bankui nurodyti savo adresą bei telefono numerį. Šie 

duomenys bus renkami ir tvarkomi Žaidimo vykdymo metu, prizo perdavimo tikslais.  

8. Jei Laimėtojas neatsako Bankui per 10 kalendorinių dienų, laikoma, kad Laimėtojas prizą 

priimti atsisakė, todėl prizas lieka Banko nuosavybe.  

9. Prizo pristatymas. Laimėtojui prizas bus išsiųstas paštu arba kurjeriu Lietuvos teritorijoje ne 

vėliau kaip per 14 darbo dienų nuo laimėjimo dienos.  

10. Žaidimo prizai į pinigus nekeičiami.  

11. Visus su prizais susijusius mokesčius sumoka Bankas. 

12. Nustačius nesąžiningus Dalyvių veiksmus Žaidime, Dalyvio rezultatai yra anuliuojami.  

13. Bankas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti Žaidimo taisykles, nutraukti arba pratęsti jo 

galiojimą, apie tai iš anksto nepranešęs. 
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14. Žaidimo vykdymo tikslais Bankas tvarkys Dalyvių asmens duomenis ir dalyvaudami žaidime 

Dalyviai su tuo sutinka. Daugiau apie asmens duomenų apsaugą ir tvarkymą galima rasti 

adresu: https://www.citadele.lt/lt/support/personal-data/ . 

15. Asmens duomenys, pateikti Žaidimo metu, bus tvarkomi tiek laiko, kiek yra būtina aukščiau 

nurodytiems tikslams pasiekti. Bankas Žaidime dalyvaujančio asmens duomenis taip pat gali 

tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, pastarajam su tuo sutikus. 
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