
PAGARBOS/PARAMOS RENGINIO „IN MEMORIAM“ 2022 M. NUOSTATAI 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1  Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų sąjunga 2022 m. spalio 22 d.
Vilniuje, Vingio parke, rengia pagarbos/paramos bėgimą „IN MEMORIAM“ (toliau – Bėgimas).

 2  Bėgimas organizuojamas siekiant pagerbti 2022 metais žuvusius arba mirusius Lietuvos karius bei
pagerbti žuvusius Ukrainos karius.

 3  Bėgimą organizuoja ir vykdo Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų
sąjunga kartu su Lietuvos kariuomene bei ją remiančiomis organizacijomis.

 4  Bėgime kviečiami dalyvauti visi Lietuvos Respublikos gyventojai, svečiai iš užsienio bei užsienio
šalių gyventojai nepriklausomai nuo amžiaus, lyties ir tautybės.

 5  Bėgimas savanoriškas – ne varžybinis, jame nugalėtojai ir prizininkai nerenkami.

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 6  Renginio tikslai:
 6.1  Pagerbti 2022 m. žuvusius ir mirusius Lietuvos karius;
 6.2  Pagerbti Ukrainos karius, kurie kovojo ir žuvo už savo šalies laisvę.
 6.3  Suteikti materialinę pagalbą mirusių ir žuvusių Lietuvos karių šeimoms arba jų artimiesiems.
 7  Renginio uždaviniai:
 7.1  Skiepyti meilę ir pilietinę pareigą Tėvynei;
 7.2  Ugdyti  šalies moksleivių  ir  jaunimo sąmoningumą,  patriotinius  jausmus ir  pagarbą Lietuvos

kariuomenei bei diegti teigiamą požiūrį į fizinę veiklą – bėgimą; 
 7.3  Įtraukti į šį renginį kuo daugiau tautiečių, karių, kitų jėgos struktūrų atstovų, taip pat Lietuvoje

dislokuotų užsienio šalių karių.

III. RENGINIO ORGANIZAVIMO TVARKA

 8  Bėgimas vyks 2022 m. spalio 22 d. Vilniuje, Vingio parke (adresas: M. K. Čiurlionio g. 100).
 9  Renginio pradžia: 11:00 val. prie Vingio parko estrados. 
 10  Bėgimo startas: 11:30 val.
 11  Bėgimo nuotoliai: 1, 3, 6 km arba bet kokia kita dalyvio pasirinkta distancija. 
 12  Renginio pabaiga: 14:00 val. 

IV. DALYVIAI IR REGISTRACIJA

 13  Bėgime gali dalyvauti visi norintys, užsiregistravę elektroniniu paštu registracija@birutietes.lt.
 14  Registracija taip pat vyks renginio metu prie Vingio parko estrados, iki 11:00 val. 
 15  Dalyvių amžius nėra ribojamas. 
 16  Visi užsiregistravę dalyviai patvirtina, jog yra sveiki, tinkamos fizinės formos dalyvauti bėgime.

Taip pat patvirtina, jog dalyvauja laisva valia, niekieno neverčiami ir prisiima visą su dalyvavimu bėgime
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susijusią (tame tarpe su įvairiais sveikatos sutrikimais ir pan.) riziką ir atsakomybę, bei įsipareigoja dėl to
nereikšti bėgimo organizatoriams jokių pretenzijų.

 17  Dalyvis  supranta  ir  patvirtina,  kad  organizatoriai  neatsako  ir  neatlygins  dalyvio  sveikatai  ar
gyvybei padarytos žalos. Visa rizika ir atsakomybė dėl dalyvio sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų
atsitikimų, atsiradusių dalyvaujant renginyje, tenka tik dalyviui.

 18  Nepilnamečius  (iki  18  metų  amžiaus)  dalyvius  į  bėgimą  registruoja  tėvai  (globėjai)  ir
užsiregistravę patvirtina, kad nepilnametis dalyvis bėgime dalyvauja su tėvų sutikimu.  Už nepilnamečius,
viso renginio metu, atsako jų tėvai, globėjai arba juos lydintys asmenys ir prisiima visišką atsakomybę už
juos.

V. RENGINIO DALYVIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKLSAI IR PAGRINDAI

 19  Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų sąjunga (toliau – Duomenų
valdytojas), juridinio asmens kodas: 295705350, adresas Pamėnkalnio g. 13, LT-01114 Vilnius, interneto
svetainės adresas www.birutietes.lt, elektroninio pašto adresas registracija@birutietes.lt, sąskaitos Nr. LT36
7300 0100 0246 9222 „Swedbank“ ir PayPal.me/Birutietes (parama@birutietes.lt) yra atsakingas už renginio
dalyvių asmens duomenų rinkimą ir tvarkymą registracijos bei materialinės paramos rinkimo tikslu pagal
2016 m.  balandžio  27 d.  Europos Parlamento  ir  Tarybos  reglamentą  (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).

 20  Duomenų tvarkytojas  – UAB TCG TELECOM, juridinio  asmens  kodas  304120498,  adresas
Perkūnkiemio g. 7, Vilnius atsakingas už Duomenų valdytojo organizuojamo renginio „IN MEMORIUM“
paramos rinkimą skambinant ir/ar siunčiant trumpąją SMS žinutę numeriu 1484.

 21  Dalyviai  registruodamiesi  į  bėgimą elektroniniu  paštu registracija@birutietes.lt  Duomenų
valdytojui pateikia šiuos asmens duomenis:

 21.1  vardą  ir  pavardę  bei  miestą renginio  administravimo  tikslu  (teisėtas  asmens  duomenų
tvarkymo pagrindas – sutikimas bei teisėti Duomenų valdytojo interesai pagal BDAR 6 str. 1 d. a ir f p.).
Duomenys saugomi 2 mėnesius nuo dalyvio užsiregistravimo dalyvauti renginyje dienos;

 21.2  el.  pašto  adresą informavimo  ir  renginio  organizavimo  tikslais,  siekiant  išsiųsti  aktualią
informaciją apie renginį (teisėtas asmens duomenų tvarkymo pagrindas – sutikimas bei teisėti  Duomenų
valdytojo  interesai  pagal  BDAR  6  srt.  1  d.  a  ir  f  p.).  Duomenys  saugomi  2  mėnesius  nuo  dalyvio
užsiregistravimo dalyvauti renginyje dienos;

 21.3  vardas,  pavardė,  sąskaitos  numeris,  telefono numeris  renkant  aukas  trumpuoju  numeriu
1484 bei paaukota suma - paramos organizavimo tikslu (teisėtas asmens duomenų tvarkymo pagrindas –
sutikimas bei teisėti Duomenų valdytojo interesai pagal BDAR 6 str. 1 d. a ir f p.). Duomenys saugomi
archyvavimo  tikslais  5  metus  nuo duomenų  pateikimo  (teisėtas  asmens  duomenų  tvarkymo  pagrindas  -
teisinė prievolė pagal BDAR 6 str. 1 d. c p.);

 21.4  renginyje dalyvaujančių asmenų  atvaizdas bei vaizdo medžiaga, taip pat atvaizdas renginio
viešinimo tikslu (teisėtas asmens duomenų tvarkymo pagrindas – teisėti Duomenų valdytojo interesai pagal
BDAR 6 str. 1 d. f p.). Duomenys saugomi 2 metus nuo renginio dienos.

 22  Kiekvienas dalyvis, įkėlęs nuotrauką ir (arba) filmuotą medžiagą į viešai prieinamus socialinius
tinklus su grotažyme #InMemoriamKariams, savaime sutinka, kad renginio organizatoriai šias nuotraukas
bei filmuotą medžiagą gali laisvai, be atskiro sutikimo, naudoti renginio viešinimo tikslais.

 23  Dalyvio  pateikiami  asmens  duomenys  nebus  naudojami  automatizuotų  sprendimų priėmimui
Jūsų atžvilgiu, įskaitant profiliavimą.

 24  Dalyvis  turi  teisę  prašyti,  kad  Duomenų  valdytojas  leistų  susipažinti  su  dalyvio  asmens
duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą,  o taip pat nesutikti  su savo
asmens duomenų tvarkymu. Šias teises dalyvis gali įgyvendinti  informavęs Duomenų valdytoją el.  pašto
adresu info@birutietes.lt.

 25  Dalyvis turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai www.vdai.lrv.lt dėl
Duomenų valdytojo veiksmų (neveikimo), kuriais, dalyvio nuomone, yra pažeidžiamos teisės aktų nuostatos,
susijusios su asmens duomenų tvarkymu.
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VI. PARAMOS TEIKIMO SĄLYGOS

 26  Dalyviai, norintys savo auka prisidėti prie materialinės paramos 2022 metais mirusių ir žuvusių
Lietuvos karių šeimoms arba jų artimiesiems, savo auką gali pervesti į Lietuvos didžiosios kunigaikštienės
Birutės karininkų šeimų moterų sąjungos sąskaitą Nr. LT36 7300 0100 0246 9222 „Swedbank“, AB banke,
banko  kodas  73000.  Mokėjimo  paskirtyje  nurodoma  „Parama  kario  šeimai“  arba  PayPal.me/Birutietes
(parama@birutietes.lt).

 27  Nuo 2022-10-10 iki 2022-10-31  paaukoti galima skambinant arba siunčiant žinutę trumpuoju
numeriu 1484 (auka – 2 EUR). 

 28  Renginio  metu  bus  galima  prisidėti  parama  žuvusių  ir  mirusių  Lietuvos  karių  šeimoms  bei
artimiesiems – tam bus pastatyta speciali aukų rinkimo dėžutė.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 29  Iškilus klausimams renginio dalyviai gali kreiptis į Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės
karininkų šeimų moterų sąjungą elektroniniu paštu info@birutietes.lt.

_________________
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