INDĖLIŲ AKCIJOS TAISYKLĖS KLIENTAMS
1. Indėlių akcijos (toliau – Akcija) organizatorius yra
Akcinė bendrovė Šiaulių bankas, juridinio asmens
kodas - 112025254, buveinės adresas Tilžės g.
149, Šiauliai (toliau – Bankas).
2. Akcijos laikotarpis - nuo 2022-11-24 iki 2023-0106 (imtinai).
3. Akcija
taikoma
–
fiziniams
asmenims
(rezidentams)
nuo
18
m.
amžiaus,
turintiems/atsidarantiems sąskaitą Banke ir
Akcijos laikotarpiu sudariusiems naują Indėlio
sandorį
(toliau
–
Indėlininkas).
Akcijoje
nedalyvauja Banko ir jo dukterinių įmonių
darbuotojai bei jų šeimų nariai (t.y. sutuoktinis (-ė)/
sugyventinis (-ė) bei jų vaikai).
4. Indėlis - Terminuotasis indėlis ir Terminuotasis
indėlis Plius, atitinkantis visus šiuos kriterijus:
4.1. tik Akcijos metu sudarytos naujos indėlių
sutartys (ne automatiškai prasitęsusios ar
pratęstos);
4.2. Indėlio valiuta – EUR;
4.3. Indėlio trukmė – ne trumpesnė nei 6 mėn.;
4.4. Akcijos laikotarpiu sudaryto/-ų Indėlio/Indėlių
suma – ne mažiau kaip 5 000 EUR;
4.5. Indėlio sudarymo kanalai – Banko padalinyje
arba Interneto banke.
4.6. Akcijoje
nedalyvauja
Indėlių
sutartys,
nutrauktos Akcijos galiojimo laikotarpiu.
5. Akcijos laimėtojai - 5 (penki) atsitiktiniu būdu
atrinkti Akcijos dalyviai. Vienas Indėlininkas gali
pretenduoti į vieną prizą.
6. Akcijos prizas – piniginiai prizai po 1 000 EUR
(vienas tūkstantis) kiekvienam Akcijos laimėtojui.
7. Bankas su laimėtojais susisieks asmeniškai
Akcijos dalyvio nurodytu telefonu ir (ar) el. pašto
adresu. Bankas, gavęs laimėtojų sutikimus, viešai
skelbs Akcijos laimėtojus iki 2023 m. sausio 12 d.
Banko interneto svetainėje www.sb.lt. Bankas,
negavęs laimėtojų sutikimo skelbti viešai jų
duomenis, skelbs nuasmenintą informaciją apie
laimėtojus.
8. Indėlininkas prizo negali perleisti kitam asmeniui.
9. Privatumas ir asmens duomenys
9.1. Visi Akcijos dalyvių registracijos metu
nurodyti asmens duomenys tvarkomi pagal
Bendrojo duomenų apsaugos reglamento
(BDAR) ir Lietuvos Respublikos asmens
duomenų apsaugos teisės aktų numatytus
reikalavimus. Bankas imasi visų būtinų,
protingų ir pagrįstų priemonių, kad užtikrintų
Akcijos dalyvio duomenų apsaugą ir jų
tvarkymo teisėtumą.

9.2. Akcijos dalyvių asmens duomenys, tokie

kaip: vardas, pavardė, mobilaus telefono
numeris, el. pašto adresas, tvarkomi Akcijos
organizavimo ir vykdymo tikslu.
9.3. Dalyvaudami Akcijoje dalyviai patvirtina, jog
pateikti asmens duomenys yra tikslūs ir
teisingi, taip pat, kad Akcijos dalyviai yra ne
jaunesni kaip 18 metų amžiaus, supranta ir
neprieštarauja, kad jų pateikti asmens
duomenys būtų Banko tvarkomi Akcijos
organizavimo ir vykdymo tikslais.
9.4. Kiekvienas Akcijos dalyvis, kreipdamasis į
Banką, turi teisę susipažinti su savo
pateiktais asmens duomenimis bei jų
tvarkymu, žinoti (būti informuotas) apie savo
asmens duomenų tvarkymą, reikalauti
ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius
savo asmens duomenis. Kiekvienas Akcijos
dalyvis taip pat turi teisę bet kuriuo metu
nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens
duomenys, taip pat reikalauti, kad Bankas
sunaikintų Akcijos dalyvio pateiktus asmens
duomenis arba sustabdytų tokių duomenų
tvarkymo veiksmus. Akcijos dalyvis supranta,
kad tokiu atveju Bankas, nebeturėdamas
teisės tvarkyti tokio asmens duomenis
Akcijos organizavimo ir vykdymo tikslais,
privalės pašalinti Akcijos dalyvį iš Akcijos.
9.5. Visi Akcijos dalyviai bet kokiu su asmens
duomenų tvarkymu susijusiu klausimu gali
kreiptis tiesiogiai į Banko Duomenų apsaugos
pareigūną
el.
pašto
adresu:
duomenuapsauga@sb.lt.
9.6. Visi
Akcijos dalyvių pateikti asmens
duomenys Akcijos organizavimo ir vykdymo
tikslais bus tvarkomi Akcijos laikotarpiu.
10. Visais atvejais piniginiai Akcijos prizai Lietuvos
Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo
nustatyta tvarka yra apmokestinami gyventojų
pajamų mokesčiu, kurį sumoka ir deklaruoja
Bankas. Taip pat Bankas gali paprašyti Akcijos
laimėtojų pateikti papildomus asmens duomenis ir
informaciją, kad būtų galima deklaruoti prizo vertę
ir sumokėti visus susijusius mokesčius ir
rinkliavas.
11. Bankas turi teisę vienašališkai pakeisti šias
Akcijos taisykles, apie pakeitimus iš anksto
paskelbęs tuo pačiu būdu, kaip paskelbtos šios
taisyklės.
12. Akcijos taisyklės skelbiamos viešai www.sb.lt ir
klientų prašymu pateikiamos Banko padaliniuose.

