INTERNETINIO TINKLALAPIO WWW.PASILAICIAIPC.LT
PRIVATUMO POLITIKA
SVARBI INFORMACIJA
APIE TAI, KAIP RENKAME, NAUDOJAME IR SAUGOME JŪSŲ INFORMACIJĄ
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-01-03
UAB „Dakus“ (arba tiesiog „Bendrovė“ ar „mes“) saugo informaciją apie Jus ir Jūsų privatumą. Savo bendrovėje mes vadovaujamės Europos Sąjungos
Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (angl. General Data Protection Regulation, toliau – GDPR)1 bei kitų duomenų apsaugos teisės aktų keliamais
reikalavimais Jūsų informacijos apsaugai. Šis pranešimas pateikia išsamesnę informaciją apie tai.
1.

Ką rasiu šioje politikoje?

Šioje politikoje rasite atsakymus į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Tai yra Jums svarbu
– prašome atidžiai susipažinti su pateikiama informacija. Ši politika gali keistis. Prašome Jūsų laikas nuo laiko apsilankyti Bendrovės interneto puslapyje
adresu www.pasilaiciaipc.lt ir perskaityti ten skelbiamą naujausią politikos versiją.
2.

Kas yra atsakingas už informacijos apie mane apsaugą?

UAB „Dakus“
Mūsų įmonės kodas yra: 304311382
Mūsų registruotos buveinės adresas: Kaunas, Vasarvietės g. 19A
Mūsų adresas korespondencijai: Kaunas, Partizanų g. 15A
Mūsų el. pašto adresas: info@pasilaiciaipc.lt
Mūsų tel. Nr.: +370 698 11898
3.
Nr.

Kodėl ir kokią informaciją renkate apie mane?
Kodėl
Jūs
renkate Kada man tai aktualu?
informaciją apie mane?

Kokią informaciją apie mane renkate?

Kodėl turite teisę Kiek
laiko
rinkti
mano naudojate
ar
informaciją?
saugote
informaciją apie
mane?

1

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (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)
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3.1

Nes
pateikiate
mums
klausimą,
prašymą
ar
skundą
naudodamasis
elektroninėmis
ryšio
priemonėmis

Kai Jūs domitės Prekybos
centro
teikiamomis
paslaugomis,
turite
nusiskundimų,
prašymų,
užklausų ir/ar siekiate
pateikti ir/ar sužinoti kitą
Jums aktualią informaciją

Vardas ir pavardė, elektroninio pašto
adresas, pranešimo gavimo laikas,
pranešimo turinys ir
atsakymas į
pranešimą

Turime
teisėtą
interesą (atsakyti į
Jūsų klausimus,
išnagrinėti
Jūsų
prašymus
ar
skundus) (GDPR 6
str. 1 d. f p.)

Paprasti
elektroniniai
laiškai,
kuriais
klausiate teisiškai
neįpareigojančios
informacijos yra
saugomi
ne
ilgiau, kaip 1
metus
po
paskutinio
kontakto
elektroniniu
paštu.
Tuo atveju, kai
pateikiate mums
skundą,
pretenziją ar kitą
teisinę reikšmę
turintį
dokumentą,
jį
saugome
10
metų
po
paskutinio
kreipimosi

3.2

Nes galime dalyvauti su Tik tuo atveju, jei tapsime
Jumis
susijusiuose šalimi teismo ar kituose
teisiniuose procesuose
teisiniuose procesuose, su
kuriais
esate
susijęs/susijusi

Visa aukščiau paminėta informacija,
Jums siųsti dokumentai ir jų priedai, Jūsų
pateikti dokumentai ir jų priedai,
procesiniai dokumentai, teismų nutartys,
nutarimai, sprendimai.

Turime
teisėtą
interesą (apginti
Bendrovės teises
teisiniuose
procesuose)
(GDPR 6 str. 1 d. f
p.)
Informacija apie nusikalstamas veikas ir Duomenys
yra
apkaltinamuosius nuosprendžius.
reikalingi tam, kad
galėtume
pareikšti, vykdyti

Tol kol trunka
teisiniai procesai
ir 10 metų po
teisinių procesų
pasibaigimo
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arba
apginti
teisinius
reikalavimus
(GDPR 9 str. 2 d. f
p.)
4.

Kokią informaciją privalau Jums pateikti ir kodėl?

Prašome peržiūrėti atsakymą į 3 klausimą aukščiau – privalote pateikti tą informaciją apie Jus, kuri yra būtina tam, kad galėtume atsakyti į Jūsų
klausimus, išnagrinėti prašymus, pretenzijas ar kitus reikalavimus. Jums nepateikus šios informacijos, negalėsime atsakyti į Jūsų klausimus ir/ar
išnagrinėti Jūsų skundų, pretenzijų ar prašymų.
5.

Iš kur renkate informaciją apie mane?

Informacija yra renkama tiesiogiai iš jūsų. Mes renkame tik tiek informacijos, kiek Jūs mums jos pateiksite.
6.

Kam perduodate informaciją apie mane?

Su jumis susijusią informaciją mes perduodame šiems subjektams tik tada, kai tai būtina ir leidžiama pagal galiojančius įstatymus bei dėl 3 dalyje
išvardytų priežasčių:

§

teismams, priežiūros, teisėsaugos ir kitoms valstybės institucijoms (duomenys gali būti perduodami visais prie atsakymo į 3 klausimą pateiktais
tikslais);
advokatams, notarams, antstoliams, auditoriams, konsultantams, informacinių technologijų priežiūros paslaugų teikėjams, elektroninių ryšių
paslaugų teikėjams, draudimo bendrovėms, archyvavimo paslaugas ir kitas paslaugas Bendrovei teikiančioms bendrovėms (duomenys gali būti
perduodami visais prie atsakymo į 3 klausimą pateiktais tikslais).

7.

Kaip apsaugote už Europos Ekonominės Erdvės ribų2 perduodamus mano duomenis?

§

Jūsų informacija nėra perduodama už Europos Ekonominės Erdvės ribų.
8.

Kokias teises turiu?

GDPR ir kiti teisės aktai suteikia Jums teises, numato atvejus, kada galite jomis pasinaudoti, tvarką, kurios turite laikytis, ir išimtis, kada to padaryti
negalėsite. Kai tai leidžia teisės aktai, Jūs galite:

2

Europos Ekonominę Erdvę sudaro visos Europos Sąjungos valstybės narės bei Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija.
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§
§
§
§
§
§

§
§
§
9.

Pateikti mums prašymą gauti patvirtinimą, ar Bendrovė tvarko su Jumis susijusius duomenis ir jei tvarko, prašyti susipažinti su tvarkomais
duomenimis ir su jais susijusia informacija;
Pateikti mums prašymą ištaisyti netikslią, neteisingą naudojamą informaciją arba ją papildyti, kai ji nėra išsami;
Pateikti mums prašymą ištrinti informaciją, kurią turime apie Jus, jeigu ją naudojame neteisėtai;
Pateikti mums prašymą apriboti apie Jus turimos informacijos tvarkymą – kai ginčijate duomenų tikslumą ar prieštaraujate duomenų tvarkymui,
nesutinkate, kad būtų ištrinti neteisėtai tvarkomi Jūsų duomenys, ar duomenų Jums reikia, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius
reikalavimus;
Išreikšti nesutikimą dėl duomenų naudojimo – kai tai darome remdamiesi Bendrovės teisėtais ir / ar trečiųjų asmenų interesais;
Pateikti mums prašymą perkelti (gauti) tuos duomenis, kuriuos Jūs mums pateikėte pagal sutartį ar su sutikimu / išreikšdamas sutikimą ir kuriuos
mes tvarkome automatizuotomis priemonėmis, bendrai naudojama elektronine forma;
Nesutikti, kad Jums būtų taikomas visiškai automatizuotu būdu priimtas sprendimas, įskaitant profiliavimą, jei toks sprendimų priėmimas turi
teisines pasekmes ar panašų reikšmingą poveikį Jums;
Atšaukti mums duotus sutikimus dėl informacijos apie Jus naudojimo – kai duomenis naudojame remdamiesi Jūsų gautu sutikimu;
Pateikti skundą priežiūros institucijai, visų pirma valstybėje narėje, kurioje yra Jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta arba vieta, kurioje padarytas
įtariamas GDPR pažeidimas ir kreiptis dėl teisminių teisių gynimo priemonių.
Neatliekame automatinio sprendimų priėmimo

Bendrovė nepriima jokių sprendimų, paremtų vien automatizuotu surinktų asmens duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą.
10.

Ar Jūsų interneto puslapis palieka slapukus mano kompiuteryje ar įrenginyje?

Ne, mūsų interneto tinklalapyje nėra naudojami slapukai.
11.

Kaip susisiekti su Bendrove?

Jei turite klausimų, pastabų ar skundų dėl to, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus arba jeigu Jums reikia Bendrovės pagalbos,
prašome susisiekti su Bendrove šios Politikos 2-ame punkte nurodytais rekvizitais, Jums patogiu būdu.
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