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1 Bendroji informacija 

Dėkojame už susidomėjimą mūsų tinklalapiu ir mūsų kompanija. 

Savo tinklalapyje taip pat pateikiame nuorodas į kitas svetaines, tai atliekame tik informaciniais tikslais. Išorines 
nuorodas kruopščiai patikriname, tačiau neprisiimame atsakomybės už šių išorinių nuorodų turinį ir saugumą. 

Mes saugome Jūsų asmeninę informaciją, kai ji renkama ir tvarkoma, taip pat ir apsilankius mūsų svetainėje, ir 
laikomės visų teisinių nuostatų. Išsami informacija apie tai pateikta toliau. 

1.1 Asmuo, atsakingas už Jūsų duomenų tvarkymą 

GrECo Sagauta, UADBB 
Draudimo brokeriai ir draudimo srities konsultantai 
Ukmergės st. 223-4, Vilnius 07156 
Juridinio asmens kodas 123712730 
Svetainė: https://www.greco.services 
El. pašto adresas: duomenu.apsauga@greco.services 

Su privatumo politika susijusius klausimus prašome siųsti el. paštu arba paštu anksčiau nurodytu adresu. 

1.2 Kompetentinga priežiūros institucija 

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija 
L. Sapiegos  g. 17, 10312 Vilnius 
Telefonas +370 5 271 2804 
Svetainė https://vdai.lrv.lt/ 
El. paštas ada@ada.lt 

2 Tvarkomi duomenys 

2.1 Kokie asmens duomenys tvarkomi ir kokia jų kilmė? 

Tvarkome asmens duomenis, kuriuos gauname iš Jūsų atsižvelgdami į verslo santykius. 

Asmens duomenims priskiriame Jūsų asmeninę informaciją (vardas, pavardė, adresas, kontaktiniai duomenys, 
gimimo data ir vieta, pilietybė, profesija ir t. t.), legitimaciniai duomenys (pvz., duomenų bazė) ir autentifikavimo 
duomenys (pvz., parašo pavyzdys). Be to, asmens duomenims gali būti priskirti ir užsakymo duomenys (pvz., 
mokėjimo nurodymai), duomenys apie mūsų sutartinių įsipareigojimų vykdymą (pvz., draudimo liudijimo 
duomenys), reklamos ir pardavimo duomenys, dokumentacijos duomenys (pvz., konsultaciniai protokolai), 
registro duomenys, Jūsų elektroninio susirašinėjimo su mūsų grupe tvarkymo rezultatai, kuriuos generuoja pati 
„GrECo Gruppe“ įmonė bei duomenys, kurie reikalingi teisiniams ir reguliavimo įsipareigojimams vykdyti. 

Be to, tvarkome duomenis, kuriuos mums pateikia Jūsų draudikai, kitos „GrECo Gruppe“ bendrovės, kuriuos 
gauname iš duomenų bazių ir viešai prieinamų šaltinių (pvz., juridinių asmenų registras, nekilnojamojo turto 
kadastras ir registras, žiniasklaida). Taip pat galime gauti duomenis iš institucijų (pvz., teismų) ar asmenų, 
veikiančių valdžios institucijos vardu. 

https://vdai.lrv.lt/
mailto:ada@ada.lt
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Informuosime Jus pagal mūsų pareigą pateikti informaciją (BDAR 13 str. ir 14 str.). 

Taip pat ne visada turime visus anksčiau nurodytus duomenis. 

2.2 Duomenys apie vaikus 

Iš esmės, nesudarome jokių sutarčių su nepilnamečiais asmenimis ir neturime teisės to daryti. Pateikdami savo 
sutikimą internetinėse sutartyse ar dėl internetinių paslaugų ir t. t., patvirtinkite, kad nesate vaikas, taigi Lietuvoje 
Jums jau yra suėję 18 metų, arba turi būti pateiktas Jūsų teisėto atstovo sutikimas. 

3 Tikslai ir teisinis pagrindas tvarkant asmens duomenis 

3.1 Sutarties vykdymas pagal BDAR 6 str. 1 pastr. b punktą 

Esame nepriklausomas draudimo brokeris ir konsultantas draudimo srityje. Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi 
atsižvelgiant į mūsų verslo santykius su klientais ir tiekėjais. Tai apima elektroniniu būdu sugeneruotus, saugomus 
ir archyvuotus dokumentus (pvz., korespondencija), skirtus draudimo sutartims pateikti ar sudaryti, arba kitiems 
paruošiamiesiems darbams atlikti, ar kaip pagalba administruojant ir vykdant mūsų sutarčių teises ir pareigas, 
ypač žalos atveju, ir konsultuojant draudiminiais klausimais; tai apima ir Jūsų įkeltas nuotraukas bei kitus 
dokumentus. Daugiau informacijos apie tvarkymą galite rasti sutarties dokumentuose. 

Jeigu tvarkant Jūsų reikalus reikia kreiptis į kelias „GrECo“ bendroves, pavyzdžiui, kai draudimas susijęs su keliomis 
šalimis, duomenys turi būti tvarkomi atitinkamose „GrECo Gruppe“ bendrovėse. Tokias bendroves galite rasti 
tinklalapyje https://www.greco.services/lt/greco-markets.html. 

3.2 Tvarkymas siekiant įvykdyti teisines prievoles 

Teisiniai reglamentai taip pat reikalauja tvarkyti Jūsų asmeninę informaciją, pvz.: 

• informacija baudžiamojoje byloje prieš prokuratūras ir teismus bei prieš baudžiamuosius finansinius 
nusikaltimus administruojančias įstaigas dėl finansinių nusikaltimų: baudžiamojo proceso kodeksas, 
įstatymas dėl baudžiamųjų finansinių nusikaltimų; 

• sukčiavimo prevencija, piktnaudžiavimas arba pinigų plovimas; 

• tvarkymas statistikos tikslais; 

• potvarkiai dėl pranešimų apie įtariamus nesklandumus. 

3.3 Tvarkymas siekiant apsaugoti teisėtus interesus pagal BDAR 6 str. 1 pastr. f punktą 

„GrECo International Holding AG“ kaip visų „GrECo Gruppe“ bendrovių valdančioji ir kontroliuojančioji bendrovė, 
teikia įvairias (IT) paslaugas. Siekiant apsaugoti teisėtus atsakingo asmens ir vienos iš „GrECo Gruppe“ bendrovės 
interesus, duomenys gali būti tvarkomi įvertinant interesus pagal faktines sutarties sąlygas.  

Pirmiausia čia kalbama apie šiuos duomenų tvarkymo procesus: 

• IT paslaugų ir tinklo bei informacijos saugumo užtikrinimas 

• Rinkodara ir tiesioginė reklama 

• „GrECo Gruppe“ teikiamų paslaugų patikra ir optimizavimas 

https://www.greco.services/lt/greco-markets.html
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• Konsultavimas ir duomenų mainai bendrovėje „GrECo Gruppe“, siekiant įvykdyti pateiktus užsakymus 
(pvz., jeigu įvairiose „GrECo Gruppe“ šalyse įgaliojate daugiau bendrovių) 

• Verslo valdymo priemonės ir tolesnė paslaugų bei produktų plėtra 

• Teisinių pretenzijų vykdymas teismo ir neteisminio proceso metu 

• Sukčiavimo prevencija, piktnaudžiavimas arba pinigų plovimas 

• Tvarkymas statistikos tikslais 

• Tvarkymas rinkodaros tikslais 

• Potvarkiai dėl pranešimų apie įtariamus nesklandumus 

• Komunikacija „GrECo Gruppe“ viduje dėl prieš tai išvardytų interesų 

Be to, be „GrECo“ bendrovių, kurioms tiesiogiai pateikiate užsakymus, gali dalyvauti ir kitos sutarties vykdyme 
dalyvaujančios „GrECo Gruppe“ bendrovės (pvz., pajamų valdymas) bei „GrECo International Holding AG“ (pvz., 
kaip IT paslaugų teikėjas), kaip (pagalbiniai) duomenų tvarkytojai arba (bendrai) atsakingi asmenys. 

Kalbant apie duomenų perdavimą šioms „GrECo“ bendrovėms ir kitiems tretiesiems asmenims, norėtume 
atkreipti dėmesį, kad esame įpareigoti išlaikyti duomenų konfidencialumą bei neskleisti jokios informacijos bei 
faktų apie klientus, kurie mums buvo patikėti ar suteikta prieiga prie jų atsižvelgiant į verslo santykius. Visi 
„GrECo“ darbuotojai, kurie gali tvarkyti Jūsų duomenis bei visi (pagalbiniai) duomenų tvarkytojai raštiškai 
įsipareigoja laikyti duomenis paslaptyje ir juos tvarkyti tik gavus tam skirtą nurodymą. Visų pirma „GrECo 
International Holding AG“, Austrija, kaip centrinis IT paslaugų teikėjas visoms „GrECo“ bendrovėms, kontroliuoja 
duomenų apsaugą pagal BDAR 32 str. 

3.4 Duomenų tvarkymas, kai pateikiate savo sutikimą pagal BDAR 6 str. 1 pastr. a punktą 

Atkreipiame dėmesį į tai, kad paskelbti duomenys taip pat gali būti tvarkomi atsižvelgiant į Jūsų sutikimą, pvz., 
kontaktiniai duomenys naujienlaiškiams siųsti ir kita informacija apie draudimus, draudimo brokerių pasiūlymus 
bei kitus Jūsų „GrECo“ partnerių teikiamus pasiūlymus arba klientų nuotraukos, skirtos nuorodoms pateikti arba 
pranešimams apie „GrECo“ renginius, arba darbuotojų nuotraukos ir kontaktiniai duomenys tinklalapyje. 

Jeigu Jūsų duomenims tvarkyti reikalingas Jūsų sutikimas, tuomet juos pagal paskirtį tvarkome tik gavę aiškų Jūsų 
sutikimą.  

Reguliuojant nuostolius, pagal BDAR 9 str. kartais reikia pateikti ir konfidencialius duomenis (pvz., apie 
sužalojimus) arba duomenis apie (įtariamas) nusikalstamas veikas (pvz., eismo įvykis) pagal BDAR 10 str. Išskyrus 
atvejus, kai toks tvarkymas nebūtinas vykdant sutartį, pateikite mums aiškų savo sutikimą, kad galime šiuos 
duomenis tvarkyti ir perduoti draudimo bendrovėms ar kitiems draudimo tarpininkams ir pan. Net ir tuomet, kai 
duomenis gauname iš kitų šaltinių (pvz., draudimo bendrovės), Jūs sutinkate, kad „GrECo Gruppe“ juos tvarkytų ir 
mes Jus informuosime. 

Savo sutikimą galite bet kada atšaukti. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos iki atšaukimo vykdytam duomenų 
tvarkymo teisėtumui remiantis šiuo sutikimu. 

3.5 Ar privaloma pateikti savo asmeninę informaciją? Kas nutiks, jeigu Jūs to nepageidausite? 

Mūsų verslo santykiams vystyti reikalinga Jūsų išsami asmeninė informacija. Neturėdami Jūsų vardo, pavardės ir 
adreso negalėsime Jums, pvz., pasiūlyti draudimo paslaugų. Jei nežinosime jokių duomenų apie patirtus 
nuostolius, negalėsime Jums padėti registruojant žalą ir reguliuojant patirtus nuostolius. Taigi, turime tvarkyti Jūsų 
asmeninę informaciją visur, kur tai yra reikalinga verslo santykiams, remiantis sutartimi ar teisiniais reikalavimais. 
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Jei to nepageidaujate, gali būti, kad negalėsime pasiūlyti arba pateikti tam tikrų produktų ar paslaugų. Jei mums 
leidžiama tvarkyti Jūsų duomenis tik remiantis Jūsų sutikimu, Jūs neprivalote duoti tokio sutikimo ir pateikti 
duomenis. 

3.6 Ar egzistuoja automatizuotas sprendimo priėmimas, įskaitant profilio formavimą pagal 
BDAR 22 str. 1 ir 4 pastr.? 

Ne, tai neegzistuoja. Tarpininkaujant draudimo srityje, galime patikrinti kreditingumą, atlikdami kredito apsaugos 
asociacijų apklausas. Tokia informacija niekada nėra vertinama automatizuotu būdu. 

4 Asmens duomenų perdavimas ir saugojimas 

4.1 Kam perduodami Jūsų asmens duomenys? 

Mums svarbi Jūsų duomenų apsauga. Todėl duomenys iš esmės perduodami tik tuo atveju, jei yra sutartinis ar 
įstatymo reikalavimas tai padaryti, arba tai būtina siekiant apsaugoti mūsų svarbiausius teisėtus interesus (pvz., jei 
perduodama koncerno viduje), arba tai atliekama gavus Jūsų sutikimą. Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti 
šiems asmenims: 

• Draudimo bendrovės / perdraudimo bendrovės / bet kokie įgalioti brokeriai ir kitos įstaigos, kurios 
konkrečiu atveju reikalingos draudimo paslaugoms suteikti.  

• Kitos „GrECo“ bendrovės „GrECo Gruppe“ viduje ir tretieji asmenys bei jų atitinkami darbuotojai ir 
įgaliotiniai, kiek tai yra būtina sutarčių, įstatymų numatytoms ar priežiūros pareigoms vykdyti, taip pat 
teisėtų interesų apsaugai (pvz., „GrECo Risk Engineering GmbH“), arba „GrECo“ bendrovės, kurių 
teikiamos IT paslaugos (pvz., „GrECo International Holding AG“, Austrija, kaip centrinė IT paslaugų teikėja 
visoms „GrECo“ bendrovėms), arba jų „backoffice“ ar klientų aptarnavimo skyriaus teikiamos paslaugos 
yra reikalingos mūsų atitinkamiems įsipareigojimas vykdyti ar šiaip mūsų paslaugoms teikti. 

• Valstybės įstaigos ir institucijos, jei esame teisiškai įpareigoti tai daryti (pvz., verslo tarnyba kaip priežiūros 
institucija, mokesčių inspekcija). 

• Mūsų įgalioti tretieji asmenys, pvz., advokatas. Pagal sutartį tretieji asmenys yra įpareigoti tvarkyti Jūsų 
duomenis konfidencialiai ir tvarkyti tik teikiant paslaugas. 

• Informacija tretiesiems asmenims taip pat gali būti perduota, jei Jūs sutinkate su perdavimu, pvz., 
ekspertams žalos atveju. 

4.2 Ar mano asmeninė informacija bus perduodama trečiajai šaliai? 

Perdavimas į trečiąją šalį be tinkamos duomenų apsaugos turi būti atliekamas, pvz., reguliuojant tarptautinius 
draudimo sprendimus, tokiu atveju perduodama trečiosiose šalyse bendradarbiaujančioms „GrECo“ bendrovėms 
(Rusija, Kazachstanas, Serbija, Ukraina ir Turkija). Jei duomenys perduodami į trečiąją šalį be tinkamos duomenų 
apsaugos arba tarptautinei organizacijai, tuomet tai atliekama pagal ES standartines sąlygas arba kitas garantijas 
dėl tinkamos duomenų apsaugos pagal BDAR V skyrių. 

Pagal sutartis „GrECo“ bendrovės trečiosiose šalyse, priklausančios „GrECo Gruppe“ bendrovei, privalo laikytis 
duomenų apsaugos ir saugumo standarto pagal BDAR. Beje, tai kontroliuoja ir centrinė „GrECo Gruppe“ 
bendrovės IT duomenų teikėja „GrECo International Holding AG“ (Austrija). „GrECo International Holding AG“, 
kaip centrinė IT paslaugų teikėja (duomenų tvarkymo centras), būtent tvarko ir „GrECo“ bendrovių trečiosiose 
šalyse duomenis. 
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Kai kuriais atvejais „GrECo“ bendrovės taip pat gali būti bendrai atsakingos su kitomis trečiųjų šalių bendrovėmis 
(pvz., tarptautiniai draudimo sprendimai arba bendra savanoriška darbuotojų įdarbinimo duomenų bazė). Tokiais 
atvejais pasirašomos sutartys su bendrai atsakingais asmenimis, kuriose reglamentuojamos visos reikiamos 
detalės pagal BDAR 26 str. Kai „GrECo“ bendrovės yra bendrai atsakingos, savo teises ir kitus reikalavimus pagal 
BDAR (žr. savo teisių 6 punktą) galite iš esmės teikti kiekvienai bendrai atsakingai bendrovei, jeigu tokiu atveju 
nėra nurodyta koordinuojanti įstaiga (BDAR 26 str. 2 pastr.). 

Mes nedirbame su trečiųjų šalių operatoriais / -ėmis už „GrECo Gruppe“ ribų. Kai kurių „GrECo“ bendrovių 
trečiosiose šalyse darbuotojų darbo užmokesčiui tvarkyti įgaliojame atitinkamos šalies išorinius „GrECo“ 
operatorius. Šie operatoriai taip pat yra įpareigojami laikytis duomenų apsaugos ir saugumo standarto pagal 
BDAR. 

4.3 Kaip ilgai saugomi Jūsų asmens duomenys? 

Jūsų asmens duomenys bet kuriuo atveju bus saugomi tol, kol jie bus reikalingi atitinkamiems tikslams įgyvendinti. 
Be to, teisiškai yra nurodyta, kiek laiko turime saugoti duomenis. Šios saugojimo prievolės galioja net ir tuomet, 
kai daugiau nesate mūsų klientas. 

4.4 Kokios saugumo priemonės yra taikomos tvarkant duomenis? 

Mums svarbi duomenų apsauga ir jų saugumas. Mes naudojame technines ir organizacines priemones duomenų 
tvarkymui užtikrinti. Tai ypač susiję su Jūsų asmens duomenų apsauga nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo, 
praradimo, keitimo ar neteisėto atskleidimo, ar neleistinos prieigos prie asmens duomenų, kurie perduodami, 
saugomi ar kitaip tvarkomi. Centrinė IT paslaugų teikėja visose „GrECo“ bendrovėse „GrECo International Holding 
AG“, kaip duomenų tvarkymo centras Austrijoje, rūpinasi duomenų apsauga visose „GrECo“ bendrovėse. 

Apsaugos priemonės apima, pavyzdžiui, šiuolaikinės saugos programinės įrangos ir šifravimo metodų, fizinės 
prieigos kontrolės, autorizavimo sąvokų, pseudonimų ir kitų priemonių, skirtų pašalinti ir užkirsti kelią išorinėms ir 
vidinėms atakoms, naudojimą. 

5 Internetinė žiniasklaida 

5.1 Slapukai 

Įvairiose mūsų tinklalapio vietose yra naudojami slapukai. Esant dabartinei technikos pažangai slapukai negali 
savarankiškai paleisti programų ar perduoti virusų į Jūsų kompiuterį. Slapukai yra maži tekstiniai dokumentai, 
kurie atpažįsta vartotojus, kiekvieną kartą jiems apsilankius tinklalapyje. Tačiau nėra įsimenama jokia asmeninė 
informacija, pvz., vardas arba adresas. Taigi, lankytojai pagal nagrinėjamą informaciją negali būti identifikuoti. 

5.2 Žiniatinklių analizės paslauga „Google Analytics“ 

Norėdami pritaikyti savo pasiūlymus pagal Jūsų poreikius ir analizuoti, kaip šie pasiūlymai naudojami, mes 
naudojame „Google Analytics“ žiniatinklio analizės paslaugą, kurią teikia „Google LLC“ („Google“), „Amphitheater 
Parkway“, „Mountain View“, CA 94043, JAV. „Google Analytics“ naudoja slapukus, kurie ištrinami po vienos 
minutės ir apriboja vieno naudotojo prašymų skaičių (gat); ir tokius, kurie išsaugo Jūsų kaip svetainės lankytojo 
informaciją 24 valandas (gid) arba 2 metus (ga). „Google Analytics“ priskiria unikalų kliento ID, pagal kurį ateityje 
identifikuojamas vartotojas. Šis kliento ID naudojamas „Google Analytics“ slapukuose.  
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Sekimo fragmentai fiksuoja šiuos duomenis: 

• laiką, kurį vartotojas praleidžia svetainėje; 

• laiką, kurį vartotojas praleidžia specifiniuose svetainės puslapiuose, ir eilės tvarką, kuria jis šiuos puslapius 
lanko; 

• vidines nuorodas, kurios buvo atidarytos (remiantis tolesnio aplankyto puslapio URL duomenimis). 

Be to, esant kiekvienai naujai paieškai papildomai naudojami IP adresas, vartotojo agento eilutė (pateikiama 
informacija apie naršyklę, naudojamą operacinę sistemą ir kalbos nustatymus) ir pirminio apsilankymo svetainėje 
duomenys, siekiant nustatyti: 

• geografinius vartotojo duomenis; 

• kuri naršyklė ir kuri operacinė sistema yra naudojamos; 

• ekrano dydį ir ar yra įdiegtos „Flash“ arba „Java“; 

• susijusias svetaines. 

Ankščiau pateikta informacija paprastai perduodama ir saugoma „Google“ serveryje, kuris gali būti naudojamas 
Jungtinėse Amerikos Valstijose. Šiai svetainei įgalinta IP anonimizavimo funkcija. Tokiu būdu Jūsų IP adresas yra 
nedelsiant pseudonimizuojamas (pvz., ištrinant paskutinius 8 bitus). Taigi, galima tik apytikslė lokalizacija. 

Tokiu būdu, prieš perduodant Jūsų IP adresą, jis yra sutrumpinamas. Išimtinais atvejais IP adresas iš pradžių 
perduodamas ir po to sutrumpinamas paties „Google“. Šiems išimtiniams atvejams, kai asmens duomenys yra 
perduodami JAV, „Google“ suteikia ES-US asmens duomenų apsaugos skydą, 
(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI). 

Pagal gautus duomenis „Google“ teikia svetainės vartotojams naudojamos svetainės įvertinimo ir vartotojų 
demografinių duomenų informaciją. 

„Google“ nurodo, kad „Google Analytics“ pateiktas Jūsų naršyklės IP adresas nėra susiejamas su jokiais kitais 
„Google“ pateiktais duomenimis. Gali būti, kad „Google ׅ“ vartotojai asmens duomenis ir profilio informaciją gali 
naudoti kitiems tikslams, kuriems mes neturime ir negalime turėti įtakos. 

„Google Analytics“ naudojimo teisinis pagrindas BDAR, 6 str., 1 pastr., 1 psl. Naudodamiesi mūsų tinklalapiu Jūs 
sutinkate, kad mes naudotume slapukus. Jūs galite taip nustatyti savo naršyklę, kad prieš naudojant slapukus 
turėtų būti gautas sutikimas arba slapukų naudojimas būtų blokuojamas. Kaip tai padaryti, prašome žiūrėti savo 
naršyklės gamintojo instrukcijose. Išjungimas gali turėti įtakos mūsų svetainės funkcionalumui. 

Papildomai, Jūs galite tiesiogiai uždrausti „Google“ rinkti ir naudoti slapukų informaciją. Tam „Google“ pateikia 
savo naršyklės papildinį https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=au. 

Su „Google Ireland Ltd“ tiekėju esame sudarę užsakymų tvarkymo sutartį. Trečiosios šalies tiekėjo duomenys 
Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, faks. +353 (1) 436 1001. 

5.3 Socialiniai tinklaraščiai 

Mes dirbame su įvairiais socialiniais tinklaraščiais. Naudojant šiuos socialinius tinklaraščius, prie konkretaus 
tinklaraščio Jūsų naršyklė prisijungs automatiškai. Tokiu būdu ji perduos Jūsų IP adresą ir kitą informaciją, kaip 
slapukus, jei jau anksčiau lankėtės konkrečioje platformoje. 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=au
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Jei tik įmanoma, vengiame tokio tipo duomenų perdavimo tol, kol Jūs iš tikro kontaktuojate su viena iš platformų. 
Paspaudę atitinkamą piktogramą (pvz., „Facebook“ logotipą) Jūs nurodote, kad esate pasirengę bendradarbiauti 
su pasirinkta platforma ir kad informacija apie Jus, pvz., Jūsų IP adresas, bus perduota šiam socialiniam tinklui. 

Pasitelkus papildinius mūsų tinklapyje galima bendradarbiauti su įvairiais socialiniais tinklais. Tai yra „Facebook 
Ireland Ltd.“, „Twitter Inc.“, „Linked In Inc.“, JAV ir XING SE, Vokietija. 

Mes nekontroliuojame šių socialinių tinklų perduodamų duomenų apimties ir turinio, kurie yra perduodami 
operatoriaus, paspaudus papildinio piktogramą. Jei norite sužinoti šių socialinių tinklų operatorių surinktos 
informacijos pobūdį, taikymo sritį ir tikslą, raginame susipažinti su kiekvieno socialinio tinklo privatumo politikos 
informacija. 

5.4 Naujienlaiškiai 

Svetainėje galite užsiprenumeruoti mūsų naujienlaiškius. Jūs galite atsisakyti mūsų naujienlaiškių, paspaudę 
nuorodą „atsisakyti prenumeratos“ kiekvieno naujienlaiškio pabaigoje arba susisiekę su mumis atsakydami į 
naujienlaiškį. 

Duomenų tvarkymas vyksta remiantis Telekomunikacijos įstatymo 96 str. 3 pastr. bei BDAR 6 str. 1 pastr. a punktu 
(sutikimas). 

5.5 Kontaktinės informacijos forma 

Siekiant tvarkyti Jūsų užklausą, Jūsų duomenys, įskaitant asmens duomenis iš mūsų kontaktinės formos, bus 
išsiųsti mums per mūsų pačių pašto serverį, bus toliau tvarkomi ir saugomi. Šie duomenys nėra renkami ir 
perduodami be Jūsų sutikimo. Neturėdami šių duomenų negalime tvarkyti Jūsų užklausos. 

Naudodami mūsų kontaktinę formą, Jūs patvirtinate, kad nesate vaikas, taigi Lietuvoje Jums jau yra suėję 18 
metų, arba turite Jūsų teisinių atstovų sutikimą. 

Duomenų tvarkymas vyksta remiantis Telekomunikacijos įstatymo 96 str. 3 pastr. bei BDAR 6 str. 1 pastr. a punktu 
(sutikimas). 

6 Jūsų teisės 

Jūs turite teisę bet kuriuo metu gauti informaciją apie duomenis, taisyti, pašalinti arba apriboti jų tvarkymą, teisę 
prieštarauti duomenų tvarkymui ir teisę į duomenų perkėlimą pagal duomenų apsaugos įstatymo reikalavimus. 
Šiais atvejais prašome kreiptis į už duomenų tvarkymą atsakingus asmenis, pagal 1.1. punktą.  

Kad Jūsų duomenys nepatektų į svetimas rankas ar kas nors prieš Jūsų valią neištrintų Jūsų duomenų, kiekvienos 
užklausos metu turime patikrinti Jūsų tapatybę. 

Jūs galite pateikti skundą atsakingai priežiūros institucijai: 

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija 
L. Sapiegos  g. 17, 10312 Vilnius 
Telefonas +370 5 271 2804 
Svetainė https://vdai.lrv.lt/ 
El. paštas ada@ada.lt 

https://vdai.lrv.lt/
mailto:ada@ada.lt
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Jūs turite šias teises: 

6.1 Teisė gauti informaciją 

Remiantis BDAR 15 str., atsakingi darbuotojai privalo kiekvienam susijusiam asmeniui pateikti informaciją apie su 
juo susijusių asmens duomenų tvarkymą. 

6.2 Taisymas ir panaikinimas 

Remiantis BDAR 16 str. ir 15 str., Jūs, kaip susijęs asmuo, turite teisę, reikalauti pataisyti ar panaikinti su Jumis 
susijusius asmens duomenis. 

6.3 Tvarkymo apribojimas 

Remiantis BDAR 18 str., turite teisę į su Jumis susijusių asmens duomenų tvarkymo apribojimą. 

6.4 Duomenų perkeliamumas 

Remiantis BDAR 20 str., turite teisę į duomenų perkėlimą. Tai yra teisė, nurodytomis sąlygomis gauti 
struktūrizuotu, įprastu ir nuskaitomu formatu Jūsų pateiktus duomenis ir reikalauti, kad šie duomenys būtų 
perduoti trečiajai šaliai. 

6.5 Teisė nesutikti 

Remiantis BDAR 21 str., 1 pastr., kiekvienas susijęs asmuo turi teisę, dėl aplinkybių, kurios susijusios su jo 
individualia situacija, bet kada prieštarauti su juo susijusių asmens duomenų, kurie yra būtini apsaugoti susijusio 
asmens ar trečiosios šalies teisėtus interesus, tvarkymui. Pagal šį reglamentą tai taip pat taikoma profilių 
formavimui. Jūs galite bet kuriuo metu iš anksto uždrausti duomenų naudojimą tiesioginės reklamos tikslais, kuris 
galios ir ateityje (pvz. „Spotlight“ arba naujienlaiškiai). 

7 Automatizuotas sprendimų priėmimas 

Remiantis BDAR 22 str., netaikome automatizuoto sprendimų priėmimo sprendimams dėl verslo santykių 
pagrindimo ir įgyvendinimo. 

8 Šio pareiškimo keitimas 

Šis pareiškimas pakeičia visas ankstesnes versijas. Pasiliekame teisę, esant poreikiui, keisti šį pareiškimą pagal 
susidariusias aplinkybes. Naujausią duomenų apsaugos pareiškimo versiją rasite pagrindiniame mūsų svetainės 
puslapyje adresu https://www.greco.services/lt/LTG_data_protection_declaration_clients.pdf. 

https://www.greco.services/lt/LTG_data_protection_declaration_clients.pdf
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