
 

2021 m. kombaino VAIRAVIMO iššūkio nuotraukų konkursas 

SĄLYGOS IR NUOSTATOS 

 

2021 m. kombainų VAIRAVIMO iššūkio nuotraukų konkursas (toliau – Renginys) yra „John Deere“ 
skaitmeninių naujienų tarnybos („John Deere Digital News Service“) dalis, kurį organizuoja „John 
Deere Walldorf GmbH & Co.KG“, Altrottstraße 31, 69190 Walldorf, Vokietija (toliau – „John Deere“). 
 

Kampanijos tikslas 

Šio renginio tikslas – kelti „John Deere“ kombainus turinčių klientų nuotraukas ir derliaus nuėmimo 

istorijas, kuriose klientai demonstruoja savo „John Deere“ kombainų naudojimo įgūdžius.  

 

Kampanijos trukmė 

Renginys prasidės 2021 m. liepos 1 d. ir baigsis 2021 m. rugsėjo 30 d. Tuo metu visi „John Deere“ 

tinklalapio lankytojai gali balsuoti už jiems labiausiai patikusią nuotraukų istoriją. Laimės daugiausiai 

„patinka“ paspaudimų surinkusi nuotraukų istorija. Renginio nugalėtojas bus paskelbtas iki 2021 m. 

spalio 15 d. Jei laimėtojas per 21 dieną nuo el. paštu gauto pranešimo nesusisiekia su „John Deere“, 

galimybė gauti prizą panaikinama ir dėl šios priežasties bus išrenkamas kitas laimėtojas. Jei pranešimas 

dėl tam tikrų priežasčių negali būti išsiųstas, tokiu atveju „John Deere“ nėra įpareigotas atlikti 

papildomų tyrimų. 

„John Deere“ pasilieka teisę bet kuriuo metu dėl pateisinamos priežasties pristabdyti arba nutraukti 

„John Deere“ Renginį, jeigu nebeįmanoma užtikrinti tinkamo Renginio vykdymo dėl techninių arba 

teisinių priežasčių. Tokios priežastys gali apimti technines problemas (techninės arba programinės 

įrangos gedimai, kompiuterių sistemos virusai, manipuliavimas ir kt.), naudojimo sąlygų pakeitimai ar 

kiti sprendimai. Dalyviai nereikš pretenzijų dėl ankstyvo nutraukimo dėl anksčiau išvardytų priežasčių. 

Be to, kas išdėstyta, „John Deere“ įspėja dalyvius, kad Renginio pasiekiamumas ir vykdymas negali būti 

garantuotas. 

 

Dalyvavimas 

Norėdami dalyvauti Renginyje, padarykite savo ir jūsų dirbančio „John Deere“ kombaino nuotrauką. 

Įkelkite nuotrauką į konkurso nuotraukų galeriją ir įtraukite savo istoriją, susijusią su darbo procesu ir 

pasiektais darbo rezultatais. Turėsite pateikti reikiamus duomenis (vardą, pavardę, lytį, šalį, el. pašto 

adresą) ir sutikti su šiomis Sąlygomis ir nuostatomis. 

Dalyvavimas Renginyje yra visiškai savanoriškas. Dalyvavimas nemokamas, išskyrus nuotraukos 

persiuntimo iš dalyvio mobiliojo telefono išlaidas ar interneto ryšio teikėjo taikomą mokestį.  



Aiškumo dėlei, aiškiai nurodyta, kad dalyvavimas Renginyje nėra prekių ar paslaugų pirkimas ir jokiu 

būdu su tuo nesusijęs. 

Prizai 

• Prizai nuo 1-os iki 3-čios vietos: VIP kelionė į „John Deere“ gamyklas esančias Cveibriukene, 

Manheime ir Bruchzalyje, Vokietijoje. 3 dienų kelionė dviem asmenims į Vokietiją, įtraukiami 

ir skrydžiai (esant poreikiui), apgyvendinimas ir pervežimas. Asmeninė ekskursija po mūsų 

gamyklas Cveibriukene, Manheime ir Bruchzalyje.  

• 4-os vietos prizas: „John Deere“ internetinės parduotuvės kuponas: 250 EUR 

• 5-os vietos prizas: „John Deere“ internetinės parduotuvės kuponas: 150 EUR 

• 6-os vietos prizas: „John Deere“ internetinės parduotuvės kuponas: 100 EUR 

• Prizai nuo 7-os iki 16-os vietos: suteikiami „John Deere“ internetinės parduotuvės kuponai: 50 EUR  

 

Apie laimėtojus 2021 m. spalio viduryje / ne vėliau kaip per 4 savaites nuo Renginio pabaigos praneš 

„John Deere“ atstovas. 

Dalyviai atsako už pateiktos kontaktinės informacijos tikslumą. Todėl būtina teisingai įrašyti visus 

asmens duomenis registracijos metu. 

Tinkamumas ir draudimas dalyvauti 

Veikloje turi teisę dalyvauti visi fiziniai asmenys, kuriems yra ne mažiau kaip 14 metų, išskyrus atvejus, 

kai dalyvavimas aiškiai draudžiamas. Jaunesniems nei 14 metų asmenims prizai nebus dalijami. Jei 

dalyvis nėra sulaukęs 18 metų amžiaus (Jungtinėje Karalystėje – 21 metų) arba dėl kokių nors kitų 

priežasčių nėra arba nėra visiškai veiksnus, norint dalyvauti Renginyje, būtinas tėvų (arba kitų teisėtų 

atstovų) leidimas. Kiekvienas asmuo gali dalyvauti Renginyje tik vieną kartą. Dalyvavimas, taikant 

trečiųjų šalių automatizuotas masinio dalyvavimo procedūras, draudžiamas. 

Draudžiama dalyvauti „Deere & Company“, įskaitant visas dukterines įmones ir filialus, kaip apibrėžta AktG 

15 ir paskesniuose skyriuose, darbuotojams, tiesioginiams jų giminaičiams, agentūros darbuotojams ir 

visiems su Renginio kūrimu ir vykdymu susijusiems asmenims. 

„John Deere“ turi teisę neleisti dalyvauti atskiriems asmenims, jeigu tam yra pagrįstų priežasčių, 

pavyzdžiui, pažeidžiamos arba nevykdomos šios Sąlygos ir nuostatos, bandoma manipuliuoti arba 

manipuliuojama ir pan., ir pasilieka teisę imtis teisinių veiksmų. Jei tenkinami pašalinimo reikalavimai, 

apdovanojimai / prizai taip pat gali būti neįteikti arba gali būti vėliau pareikalauta juos grąžinti. Jeigu 

dalyvis pašalinamas dėl pagrįstų priežasčių, jis neturi teisės reikšti pretenzijų „John Deere“. 

 

Teisių suteikimas ir priskyrimas; draudžiamas ir nepriimtinas turinys 

Įkeldami piešinius arba nuotraukas į svetainę deere.lt, dalyviai patvirtina ir sutinka suteikti teisę įmonei 

„John Deere“ naudoti įkeltus piešinius arba nuotraukas, įskaitant, bet neapsiribojant, jų spausdinimo 

ir naudojimo „John Deere“ leidiniuose tikslais.  

Kiekvienas dalyvis patvirtina, kad yra vienintelis ir teisėtas įkelto piešinio arba nuotraukos autorių teisių 

savininkas, o tai reiškia, kad dalyvis pats savarankiškai padarė atitinkamą piešinį arba nuotrauką, kuri 

nesuvaržyta trečiųjų asmenų teisių. Dalyvis patvirtina neatšaukiamą savo sutikimą naudoti, t. y. skelbti 

ir platinti piešinį arba nuotrauką „John Deere“ laikantis atitinkamo autorių teisių įstatymo. 



Atsižvelgiant į taikomus autorių teisių įstatymus, vaizdinį įkeliantis dalyvis neatšaukiamai suteikia 

įmonei „John Deere“ ir jos filialams bendrąją, sublicencijuojamą teisę naudoti atitinkamą piešinį arba 

nuotrauką rinkodaros ir reklamos tikslais be laiko, geografijos ir turinio apribojimų. Ji apima teisę 

kopijuoti, skleisti, rodyti, viešinti, redaguoti ir modifikuoti atitinkamą piešinį / nuotrauką bet kokioje 

laikmenoje, pvz., elektroniniu arba popieriniu formatu. Tai apima internetinius leidinius įvairiuose 

įmonės „John Deere“ naudojamuose komunikacijos kanaluose ir spausdintus leidinius, pavyzdžiui, 

brošiūras, lankstinukus, reklamjuostes, plakatus, kalendorius. 

Už teisių suteikimą ir priskyrimą atlyginama įvairiais prizais, nurodytais šiose Sąlygose ir nuostatose. 

Jeigu įkeltame piešinyje arba nuotraukoje pavaizduoti kiti asmenys, dalyvis aiškiai garantuoja, kad gavo 

atitinkamą raštišką sutikimą iš visų pasirodančių asmenų bei pateiks tokius sutikimus „John Deere“ 

pareikalavus. Dalyvis bus atsakingas, jei tokie sutikimai nebus gauti ir už dėl to pareikštas pretenzijas. 

„John Deere“ užtikrina, kad kiekvieno nelaimėjusio dalyvio įkeltas piešinys arba nuotrauka bus nedelsiant 

panaikinama ir pasibaigus kampanijai įmonė toliau jų nebenaudos jokiais kitais tikslais. 

Piešiniuose arba nuotraukose negali būti jokio draudžiamo ar neleistino turinio. Siekiant aiškumo, 

„draudžiamas ir nepriimtinas turinys“ reiškia piešinius arba nuotraukas: (i) kuriose vaizduojama ar 

skatinama žmonių diskriminacija dėl tokių asmens ypatybių kaip rasė, etninė kilmė, odos spalva, 

nacionalinė kilmė, religija, amžius, lytis, seksualinė orientacija, lytinė tapatybė, šeiminė padėtis, 

negalia, sveikatos ar genetinė būklė ir pan.; (ii) kuriose rodomas nuogumas, vaizduojami žmonės 

intymioje ar seksualiai dviprasmiškoje padėtyje arba vaizduojami pernelyg dviprasmiški ar seksualiai 

provokuojantys veiksmai; (iii) kuriose skatinamas ar vaizduojamas narkotikų ar kitų nelegalių medžiagų 

vartojimas; (iv) kurias „John Deere“ kitais atvejais absoliučia savo nuožiūra laiko nepriimtinomis dėl 

nepagarbaus, ginčytino ar kitaip įžeidžiančio turinio.  

Jeigu piešiniuose arba nuotraukose vaizduojamas draudžiamas ar nepriimtinas turinys, įmonė „John 

Deere“ turi teisę absoliučia savo nuožiūra ištrinti tokius piešinius arba nuotraukas ir apie jas pranešti.  

„John Deere“ taip pat turi visišką teisę ištrinti tuos piešinius arba nuotraukas, kurios neatitinka įmonės 

„John Deere“ saugos taisyklių, t. y. kuriose mašinas valdo vaikai ar neapmokyti asmenys, mašinos 

vairuojamos be saugos diržų ar vaizduojamas kitas elgesys, galintis tapti nelaimingo atsitikimo ar 

sužalojimo priežastimi. 

Tik šias taisykles atitinkantys piešiniai arba nuotraukos bus skelbiami po „John Deere“ atliktos peržiūros. 

 

Atsakomybė 

„John Deere“, jo juridinių atstovų, darbuotojų ir pavaduojančių agentų atsakomybė, atsirandanti dėl 

Renginio arba susijusi su Renginiu, nepriklausomai nuo teisinio pagrindo, yra apribota ketinimais arba 

dideliu aplaidumu. 

Anksčiau minėtas atsakomybės apribojimas visų pirma taikomas nuostoliams, patirtiems dėl perdavimo 

klaidų, vėlavimų arba pertrūkių, visų pirma dėl Renginio svetainės pasiekiamumo, techninės įrangos ir 

serverio gedimų, neteisingo turinio, duomenų praradimo ar panaikinimo atveju arba dėl virusų. Anksčiau 

minėtas atsakomybės apribojimas netaikomas nuostoliams, patirtiems dėl žalos, susijusios su gyvybe, 

organizmu ar sveikata, arba dėl esminių sutartinių įsipareigojimų (kardinalių įsipareigojimų) pažeidimo. 



Esminiai sutartiniai įsipareigojimai yra tie, kuriuos sutartis turi suteikti dalyviui pagal jos prasmę ir 

paskirtį arba kurių įvykdymas lemia tinkamą sutarties vykdymą ir kurių laikymusi dalyvis gali visuomet 

pasitikėti Esminių sutartinių įsipareigojimų pažeidimų dėl nedidelio aplaidumo atveju „John Deere“ 

atsako tik už žalą, kurią buvo galima numatyti sutarties sudarymo metu, ir kurie yra būdingi tokio 

pobūdžio sutarčiai, išskyrus atvejus, kai pretenzijos dėl žalos atlyginimo yra pagrįstos žala gyvybei, 

galūnėms ar sveikatai. 

 

Duomenų apsauga 

Atsakingas už duomenų tvarkymą yra „John Deere“. 

Dalyvaujant Renginyje, renkami, tvarkomi ir naudojami dalyvių asmens duomenys (vardas, pavardė, 

šalis, el. pašto adresas, lytis). Šie duomenys renkami, tvarkomi ir naudojami išskirtinai Renginio 

vykdymo tikslu, taigi ir „John Deere“ sutarties vykdymo tikslu, laikantis Bendrojo duomenų apsaugos 

reglamento (BDAR) 6 str. 1 d. b p. nuostatų. 

Dalyvis, įkeldamas piešinius ar nuotraukas, kuriuose atpažįstamas jis pats arba kiti asmenys, 

garantuoja, kad jis gavo išankstinį trečiosios šalies teisių turėtojų sutikimą. „John Deere“ tvarkys šiuos 

asmens duomenis tik Renginio tvarkymo ir vykdymo tikslais. Duomenų tvarkymas leidžia vykdyti 

kontraktą. 

Jei Dalyviui nėra sukakę 16 metų, tėvai (arba kiti teisėti atstovai) turi duoti sutikimą tvarkyti asmens 

duomenis. 

Dalyvis sutinka, kad laimėjimo atveju jo ar jos vardas [vardas ir pavardė] bus paskelbtas kaip Renginio 

dalis.  

Dalyvio pateikti duomenys bus panaikinti iš karto pasibaigus Renginiui, nebent dalyvis (-ė) duos 

sutikimą toliau tvarkyti duomenis arba bus teisinis įsipareigojimas laikyti duomenis. Pastaruoju atveju 

duomenys nebus tvarkomi jokiu kitu tikslu. Duomenys bus perduoti trečiajai šaliai tik tuo atveju, jei tai 

būtina Renginiui vykdyti (pvz., prizui išsiųsti), nebent dalyvis (-ė) davė savo sutikimą toliau tvarkyti 

duomenis. 

Renginys yra skaitmeninių naujienų tarnybos („Digital News Service“) dalis, todėl Dalyvis sutinka duoti 

savo atskirą sutikimą tvarkyti asmens duomenis skaitmeninių naujienų tarnybos („Digital News 

Service“) teikimo tikslu. Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą vykdant šį Renginį bei 

asmens duomenų tvarkymą teikiant skaitmeninių naujienų tarnyba („Digital News Service“) žr.: 

deere.lt. 

Kitos nuostatos 

Jei minėtos šių dalyvavimo sąlygų nuostatos būtų pripažintos negaliojančiomis arba prieštaraujančiomis, 

tai neturės įtakos likusių nuostatų galiojimui. Negaliojančios arba neišsamios nuostatos bus pakeistos 

arba papildytos galiojančiu turiniu, kuris kiek įmanoma labiau atspindės negaliojančio turinio prasmę. 

Kreiptis į teismus neleidžiama. 

Renginį ir dalyvavimo sąlygas bei nuostatas reglamentuoja Vokietijos įstatymai. 


