Internetinės platformos www.skolurinka.lt privatumo politika
Žemiau pateikiama internetinės platformos www.skolurinka.lt privatumo politika (toliau – Privatumo
politika) nustato kaip Duomenų valdytojas tvarko Jūsų ir Skolininkų Asmens duomenis.
Prieš pradedant naudotis internetine platforma www.skolurinka.lt yra privaloma įdėmiai perskaityti
Privatumo politiką ir su ja sutikti. Sutikimas su Privatumo politika yra išreiškiamas elektroniniu būdu, kai
Platformos naudotojas pildo atitinkamas formas (paraišką ir/arba klausimyną), taip pat naudodamiesi šios
Platformos funkcionalumais Jūs patvirtinate, kad sutinkate laikytis Privatumo politikos.
1.

SĄVOKOS IR APIBRĖŽIMAI

1.1.

Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio
tapatybę galima nustatyti pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį,
buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės,
fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius;

1.2.

Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kuris naudojasi Platforma, arba juridinio asmens atstovas, kuris to
juridinio asmens vardu ir interesais naudojasi Platforma, arba asmuo, kurio duomenis Platformos savininkui
perduoda Kreditorius (Pardavėjas) arba Pirkėjas;

1.3.

Duomenų valdytojas (Platformos savininkas) – MB "BEN INVEST", juridinio asmens kodas
305540665, buveinės adresas Polocko g. 13-7, Vilnius;

1.4.

Klausimynas – Kreditoriaus (Pardavėjo) elektroniniu būdu Platformoje užpildomas klausimynas apie skolą,
kuriuo pagrindu Kreditoriui yra pateikiamas Pasiūlymas arba kuriuo pagrindu yra patalpinamas Pardavėjo
Skelbimas;

1.5.

Kreditorius (Pardavėjas) – Platforma naudojantis fizinis arba juridinis asmuo, kuris siekia atgauti ir/arba
parduoti Skolą;

1.6.

Paraiška – Pirkėjo elektroniniu būdu Platformoje užpildoma paraiška, kurioje jis išreiškia savo ketinimus
pirkti atitinkamame Skelbime nurodytą Skolą;

1.7.

Pasiūlymas – Kreditoriui elektroniniu būdu pateiktas pasiūlymas dėl Skolos išieškojimo sąlygų;

1.8.

Pirkėjas – Platforma naudojantis fizinis arba juridinis asmuo, kuris siekia nupirkti Skolą;

1.9.

Platforma – internetinė svetainė www.skolurinka.lt, kurioje Pardavėjas gali patalpinti Skelbimą dėl skolos
pardavimo, Pirkėjas gali nupirkti Skolą, o Kreditorius gali atgauti jam Priklausančią Skolą;

1.10.

Privatumo politika – Platformoje patalpintas dokumentas, kuriame numatytos pagrindinės Asmens
duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir saugojimo taisyklės, taikomos naudojantis Platforma;

1.11.

Reglamentas – 2016-04-27 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. (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);

1.12.

Skola – galiojanti Kreditoriaus piniginio reikalavimo teisė į Skolininką;

1.13.

Skolininkas – fizinis arba juridinis asmuo, į kurį Kreditorius turi piniginio reikalavimo teisę;

1.14.

Skolos byla – Platformos savininko parengta išsami susisteminta informacija apie Skolą, kuri kartu su
Skolos dokumentais yra pateikiama Pirkėjui, kurio užpildytą Paraišką patvirtino Pardavėjas;

1.15.

Skolos pirkimo-pardavimo sutartis – Platformos savininko parengta skolos pirkimo – pardavimo
sutartis, sudaroma tarp Pirkėjo ir Pardavėjo;

1.16.

Skelbimas – Platformoje patalpintas skelbimas, kuriame yra apibūdinama Skola ir Pardavėjo norima gauti
Skolos pardavimo kaina;

1.17.

Sutartis – Kreditoriaus ir Platformos savininko sudaryta sutartis dėl Skolos išieškojimo sąlygų;

1.18.

Taisyklės – Platformoje patalpintos jos naudojimosi taisyklės;

1.19.

Teisinė pagalba – bet kokio pobūdžio teisinės paslaugos, numatytos Kreditoriaus ir Platformos savininko
įgalioto advokato (arba advokato padėjėjo) sudarytoje sutartyje.

2.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

2.1.

Tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo Platformoje užsakomų ar naudojamų paslaugų, ir to,
kokią informaciją pateikia Duomenų subjektas, kai užsako ir (ar) naudojasi paslaugomis, lankosi
Platformoje. Asmens duomenų tvarkymo tikslai plačiau aprašyti žemiau.

2.2.

Duomenys tvarkomi tik esant teisėto tvarkymo kriterijui – siekiant užtikrinti Platformoje viešinamų paslaugų
teikimą; asmens sutikimu; kai tvarkyti asmens duomenis Duomenų valdytoją įpareigoja atitinkami teisės
aktai; kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Platformos savininko ar trečios šalies (taip pat ir Kreditorių)
teisėto intereso; kai siekiama įvykdyti sutartį su Duomenų subjektu.

2.3.

Mes siekiame, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik
tokiais tikslais, kuriais renkami, laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų
tvarkymo principų ir reikalavimų.

2.4.

Jūs neprivalote pateikti jokių Asmens duomenų, tačiau gali būti, kad tam tikros paslaugos negalės būti
suteiktos, jei Asmens duomenys nebus pateikti.

2.5.

Renkami adekvatūs, tinkami duomenys ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi
(duomenų kiekio mažinimo principas).

2.6.

Asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami; turi būti imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti,
kad Asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba
ištaisomi (tikslumo principas).

2.7.

Asmens duomenys tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų
užtikrintas tinkamas Asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo
arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir
konfidencialumo principas).

3.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO APIMTIS, TIKSLAI, PAGRINDAI
Duomenų valdytojas renkamus Asmens duomenis tvarko žemiau nurodyta apimtimi, tikslais ir pagrindais.

3.1.

Duomenų subjektams (Pardavėjams) pildant Klausimyną pateikti Asmens duomenys:

3.1.1.

Duomenų subjekto (Pardavėjo) vardas, pavardė, asmens kodas, telefono numeris, elektroninio pašto
adresas, gyvenamoji vieta, banko sąskaitos numeris. Pagrindas – Skolos pirkimo-pardavimo sutarties
sudarymas. Tikslas – Skolos bylos pateikimas Pirkėjui, taip pat Skolos pirkimo-pardavimo sutarties
parengimas.

3.1.2.

Duomenų subjekto (Pardavėjo) vardas, pavardė, asmens kodas, asmens dokumento kopija, elektroninio
parašo sertifikatas. Pagrindas – Skolos pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas. Tikslas – Pardavėjo
tapatybės patvirtinimas.

3.1.3.

Duomenų subjekto (Pardavėjo) deklaruotos gyvenamosios vietos adresas, turimas turtas, jam taikomi
areštai, registruotų įsipareigojimų kreditoriams skaičius, dydis, vykdymo laikas. Asmens duomenys gali būti
gaunami iš VĮ „Registrų centras“; UAB „Creditinfo Lietuva” ir kitų duomenų valdytojų, tvarkančių jungtines
skolininkų duomenų rinkmenas; viešojo negaliojančių asmens dokumentų registro, jeigu tokie duomenys
yra būtini vertinant nuostolių (žalos) išieškojimo galimybes. Pagrindas – Platformos savininko teisėtas
interesas, kad būtų atlyginti dėl Pardavėjo neteisėtų veiksmų atsiradę nuostoliai. Tikslas – įvertinti galimybę
išieškoti Platformos savininko nuostolius.

3.1.4.

Pardavėjo (juridinio asmens) atstovo pareigos, vardas, pavardė, asmens kodas, įgaliojimą patvirtinantis
dokumentas, asmens dokumentas. Pagrindas – Platformos savininko teisėtas interesas nustatyti asmens,
kuris naudojasi Platforma ir su kuriuo bus sudaroma Skolos pirkimo-pardavimo sutartis, atstovą. Tikslas –
identifikuoti Pardavėją ir jo atstovą, įvertinti galimybę sudaryti Skolos pirkimo-pardavimo sutartį su
Pardavėju (juridiniu asmeniu).

3.2.

Duomenų subjektams (Pirkėjams) pildant Paraišką pateikti Asmens duomenys:

3.2.1.

Duomenų subjekto (Pirkėjo) vardas, pavardė, asmens kodas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas,
gyvenamoji vieta, banko sąskaitos numeris. Pagrindas – Skolos pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas.
Tikslas – Skolos pirkimo-pardavimo sutarties parengimas.

3.2.2.

Duomenų subjekto (Pirkėjo) vardas, pavardė, asmens kodas, asmens dokumento kopija, elektroninio
parašo sertifikatas. Pagrindas – Skolos pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas. Tikslas – Pirkėjo tapatybės
patvirtinimas.

3.2.3.

Duomenų subjekto (Pirkėjo) deklaruotos gyvenamosios vietos adresas, turimas turtas, jam taikomi areštai,
registruotų įsipareigojimų kreditoriams skaičius, dydis, vykdymo laikas. Asmens duomenys gali būti
gaunami iš VĮ „Registrų centras“; UAB „Creditinfo Lietuva” ir kitų duomenų valdytojų, tvarkančių jungtines
skolininkų duomenų rinkmenas; viešojo negaliojančių asmens dokumentų registro, jeigu tokie duomenys
yra būtini vertinant nuostolių (žalos) išieškojimo galimybes. Pagrindas – Platformos savininko teisėtas
interesas, kad būtų atlyginti dėl Pirkėjo neteisėtų veiksmų atsiradę nuostoliai. Tikslas – įvertinti galimybę
išieškoti Platformos savininko nuostolius.

3.2.4.

Pirkėjo (juridinio asmens) atstovo pareigos, vardas, pavardė, asmens kodas, įgaliojimą patvirtinantis
dokumentas, asmens dokumentas. Pagrindas – Platformos savininko teisėtas interesas nustatyti asmens,
kuris naudojasi Platforma ir su kuriuo bus sudaroma Skolos pirkimo-pardavimo sutartis, atstovą. Tikslas –
identifikuoti Pirkėją ir jo atstovą, įvertinti galimybę sudaryti Skolos pirkimo-pardavimo sutartį su Pirkėju
(juridiniu asmeniu).

3.3.

Duomenų subjektams (Kreditoriams) pildant Klausimyną pateikti Asmens duomenys:

3.3.1.

Duomenų subjekto (Kreditoriaus) vardas, pavardė, asmens kodas, telefono numeris, elektroninio pašto
adresas, gyvenamoji vieta, banko sąskaitos numeris. Pagrindas – Sutarties sudarymas. Tikslas – įvertinti
galimybę pateikti Pasiūlymą ir sudaryti Sutartį su Kreditoriumi (fiziniu asmeniu).

3.3.2.

Duomenų subjekto (Kreditoriaus) vardas, pavardė, asmens kodas, asmens dokumento kopija, elektroninio
parašo sertifikatas. Pagrindas – Sutarties sudarymas. Tikslas – Kreditoriaus tapatybės patvirtinimas.

3.3.3.

Duomenų subjekto (Kreditoriaus) deklaruotos gyvenamosios vietos adresas, turimas turtas, jam taikomi
areštai, registruotų įsipareigojimų kreditoriams skaičius, dydis, vykdymo laikas. Asmens duomenys gali būti
gaunami iš VĮ „Registrų centras“; UAB „Creditinfo Lietuva” ir kitų duomenų valdytojų, tvarkančių jungtines
skolininkų duomenų rinkmenas; viešojo negaliojančių asmens dokumentų registro, jeigu tokie duomenys
yra būtini vertinant nuostolių (žalos) išieškojimo galimybes. Pagrindas – Platformos savininko teisėtas
interesas, kad būtų atlyginti dėl Kreditoriaus neteisėtų veiksmų atsiradę nuostoliai. Tikslas – įvertinti
galimybę išieškoti Platformos savininko nuostolius.

3.3.4.

Kreditoriaus (juridinio asmens) atstovo pareigos, vardas, pavardė, asmens kodas, įgaliojimą patvirtinantis
dokumentas, asmens dokumentas. Pagrindas – Platformos savininko teisėtas interesas nustatyti asmens,
kuris naudojasi Platforma ir su kuriuo bus sudaroma Sutartis, atstovą. Tikslas – identifikuoti Kreditorių ir jo
atstovą, įvertinti galimybę pateikti Pasiūlymą ir/arba sudaryti Sutartį su Kreditoriumi (juridiniu asmeniu).

3.4.

Skolininkų Asmens duomenys pateikiami Platformos savininkui:

3.4.1.

Duomenų subjekto vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, deklaruotos gyvenamosios vietos
adresas, faktinis adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, darbovietės duomenys, šeimyninė
padėtis, turimas turtas ir jam taikomi areštai, skolos dydis, būklė, pobūdis, įsiskolinimo data, atsiskaitymo
data, duomenys iš registrų, skolos atsiradimą patvirtinantys dokumentai, teisinis pagrindas, iš kurio kilo
įsipareigojimas mokėti, registruotų įsipareigojimų kreditoriams skaičius, dydis, dengimo laikas, kredito
istorija iš UAB „Creditinfo Lietuva” duomenų bazės. Pagrindas – teisėtas Kreditoriaus interesas atgauti Skolą
ir Sutarties vykdymas, o Pardavėjui nusprendus parduoti Skolą – Platformos savininko ir Pirkėjo teisėtas
interesas išieškoti nupirktą Skolą pagal Skolos pirkimo-pardavimo sutartį ir tokios Sutarties vykdymas.
Tikslas – įvertinti galimybę išieškoti Skolą.

3.4.2.

Asmens duomenys gali būti gaunami ne tik tiesiogiai iš Kreditoriaus, bet ir iš tarpvalstybinio išieškojimo
platformų ir skolų išieškojimo įmonių, VĮ „Registrų centras“; UAB “Creditinfo Lietuva” ir kitų duomenų
valdytojų, tvarkančių jungtines skolininkų duomenų rinkmenas; viešojo negaliojančių asmens dokumentų
registro, Lietuvos Antstolių Rūmų, antstolių kontorų, viešai prieinamos informacijos, Skolininkų skelbiamos
socialiniuose tinkluose, jeigu tokie duomenys yra būtini vertinant Skolos išieškojimo galimybes ir vykdant
Sutartį.

3.5.

Asmens duomenys renkami tiesioginės rinkodaros tikslais:

3.5.1.

Tiesioginės rinkodaros tikslais mes tvarkome Asmens duomenis Duomenų subjekto sutikimo pagrindu.

3.5.2.

Tiesioginės rinkodaros tikslais Platformos savininkas tvarko šiuos Asmens duomenis: vardas, pavardė,
elektroninio pašto adresas, telefono numeris.

3.5.3.

Duomenų subjektas turi teisę bet kada atsisakyti Platformos savininko siunčiamų reklaminių pranešimų ir
turi teisę, nenurodydamas nesutikimo motyvų, nesutikti, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės
rinkodaros tikslu, aiškiai ir nedviprasmiškai išreikšdamas savo valią raštu Platformos savininkui elektroniniu
paštu duomenys@skolurinka.lt temos laukelyje įrašant „Atsisakyti“ ir laiške nurodydamas savo vardą,
pavardę ir kokiu adresu, telefono numeriu, elektroniniu paštu nenori gauti informacijos.

3.6.

Platformos savininkas gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis ir kitais, šios Privatumo politikos 3.1. – 3.5.
punktuose nenurodytais tikslais, laikydamasis Reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės
apsaugos įstatymo reikalavimų ir kitų teisės aktų.

3.7.

Asmens duomenis Duomenų valdytojas tvarko ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai,
Duomenų subjektai ir / ar teisės aktai. Įprastai (jei nenurodyta kitaip) Asmens duomenys Duomenų
valdytojas tvarko 10 (dešimt) metų nuo Asmens duomenų gavimo. Jei Duomenų subjektas pareiškia
prašymą apriboti jo duomenų tvarkymą ir Platformos savininkas tokį prašymą tenkina, surinkti Asmens
duomenys toliau nebetvarkomi, išskyrus surinktų duomenų saugojimą Taisyklėse nustatytais atvejais
(pavyzdžiui, Platformos savininko nuostolių iš Kreditoriaus ir/arba Pirkėjo priteisimas).

4.

TVARKOMŲ DUOMENŲ TEIKIMAS KITIEMS SUBJEKTAMS. DUOMENŲ VALDYTOJAI IR
TVARKYTOJAI

4.1.

Platformos savininkas tvarkomų Asmens duomenų neteikia tretiesiems asmenims be išankstinio asmens
(Duomenų subjekto) sutikimo, išskyrus atvejus, kai toks sutikimas nėra būtinas.

4.2.

Skelbime yra patalpinama nuasmeninta informacija apie Skolininką. Teikiant Skolos bylą Pirkėjui yra
preziumuojama, kad Paraišką patvirtinęs Pardavėjas įvykdė Taisyklių 3.1.6. punkte nustatytą reikalavimą,
t.y. informavo Skolininką apie duomenų, susijusių su Skola, perdavimą Skolą ketinančiam nupirkti Pirkėjui
asmens duomenų apsauga reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

4.3.

Duomenų gavėjai ir gavėjų grupės: valstybės įstaigos ir institucijos (Valstybinė mokesčių inspekcija,
Valstybinė darbo inspekcija ir kt.), teisėsaugos institucijos, auditoriai, teisės ir finansų konsultantai, Pirkėjai,
tarpvalstybinio išieškojimo platformų operatoriai bei partneriai (skolų išieškojimo įmonės), trečiosios šalys,
teikiančios pašto paslaugas, tvarkančios registrus, programinę įrangą.

4.3.1.

Duomenų subjektui delsiant vykdyti savo įsipareigojimus Platformos savininkui daugiau kaip 30 dienų,
Platformos savininkas teikia informaciją apie Jūsų tapatybę ir kredito istoriją, t.y. finansinius įsipareigojimus
ir jų vykdymą, skolas ir jų apmokėjimą, Kredito biurui UAB „Creditinfo Lietuva” (įmonės kodas: 111689163,
adresas: A. Goštauto g. 40A, LT 01112 Vilnius, Lietuva, www.manocreditinfo.lt, tel.: (8 5) 2394131). Kredito
biuras tvarko ir teikia tretiesiems asmenims (finansų įstaigoms, telekomunikacijų bendrovėms, draudimui,
elektros ir komunalinių paslaugų teikėjams, prekybos įmonėms ir kt.) Jūsų informaciją siekdamas teisėtų
interesų ir tikslų – įvertinti kreditingumą ir valdyti įsiskolinimą. Kredito istorijos duomenys tvarkomi 10
(dešimt) metų po įsipareigojimų įvykdymo. Susipažinti su savo kredito istorija, asmens duomenų tvarkymo
sąlygomis bei teisių įgyvendinimo tvarka galite apsilankę www.manocreditinfo.lt

4.4.

Jūsų Asmens duomenis gali tvarkyti duomenų tvarkytojai ar pagalbiniai duomenų tvarkytojai, teikiantys
Platformos savininkui buhalterinės apskaitos, Platformos prieglobos, duomenų centro ir / arba serverių
nuomos, IT priežiūros, išorinio audito ir kitas paslaugas.

4.5.

Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Asmens duomenis tik pagal Platformos savininko nurodymus ir tik
ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Pasitelkdami
duomenų tvarkytojus, Mes siekiame užtikrinti, kad ir duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas
organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

4.6.

Jūsų Asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti teikiami šiais būdais: raštu, elektroninių ryšių
priemonėmis, prisijungus prie atskirus duomenis kaupiančių duomenų bazių ar informacinių sistemų ar kitu
asmens duomenų valdytojų suderintu būdu.

5.

SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

5.1.

Duomenų valdytojas Platformoje naudoja slapukus. Slapukai yra maži tekstiniai dokumentai, turintys
unikalų identifikacijos numerį ir yra perduodami iš Platformos į Platformos naudotojo kompiuterio kietąjį
diską, kad Duomenų valdytojas galėtų atskirti Platformos naudotoją ir matyti jo veiklą Interneto svetainėje.

5.2.

Slapukais Duomenų valdytojas renka tokius Asmens duomenis: naršyklės tipas, demografiniai duomenys,
IP adresas, kita.

5.3.

Duomenų valdytojas iš Platformoje naudojamų slapukų gaunamus duomenis naudoja Platformos naudotojų
identifikavimui, analizuoja Platformos vizitų statistiką, Platformos naudotojų elgseną bei padeda tobulinti
Platformoje prieinamų paslaugų kokybę.

5.4.

Platformos naudotojas gali redaguoti slapukų naudojimo nustatymus – ištrinti (blokuoti) slapukus ar jų dalį.
Platformos naudotojas apie visus slapukų nustatymus daugiau informacijos gali rasti adresu
http://www.allaboutcookies.org. Platformos naudotojas apie „Google Analytics“ slapukus ir jų nustatymus
daugiau informacijos gali rasti adresu http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

6.

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

6.1.

Kiekvieną iš žemiau išvardintų teisių Duomenų subjektas gali įgyvendinti tik tinkamai save identifikavęs, t.y.
pateikęs Duomenų valdytojui atitinkamos formos raštišką (popierinį arba elektroninėmis priemonėmis
pateikiamą) prašymą arba užpildęs atitinkamą užklausą Platformoje bei pateikęs asmens tapatybę
patvirtinančius įrodymus:

6.1.1.

Sužinoti ar yra tvarkomi Asmens duomenys ir jei taip – susipažinti su jais bei kita informacija: duomenų
kilmės šaltiniais, duomenų tvarkymo pagrindais, tikslais ir gavėjais (per paskutinį vienerių metų laikotarpį),
duomenų saugojimo tvarką ir kt.;

6.1.2.

Reikalauti ištaisyti savo neteisingus, neišsamius ar netikslius Asmens duomenis;

6.1.3.

Nesutikti, kad būtų tvarkomi Asmens duomenys, jeigu yra tinkamas teisinis pagrindas tokiam prašymui;

6.1.4.

Reikalauti ištrinti Asmens duomenis, kurie yra tvarkomi neteisėtai ar nesąžiningai arba jei jie gauti pagal
Duomenų subjekto sutikimą ir jei Duomenų subjektas atšaukia tokį sutikimą;

6.1.5.

Apriboti Asmens duomenų tvarkymą pagal galiojančius teisės aktus;

6.1.6.

Gauti visų Platformos savininko tvarkomų jo asmens duomenų rinkinį (tvarkomą sutikimo arba kitu
pagrindu), susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuteriu nuskaitomu elektroniniu formatu, taip pat, esant
techninėms galimybėms, duomenų subjektas turi teisę prašyti Duomenų subjekto persiųsti šį rinkinį kitam
duomenų valdytojui, nurodydamas tokio prašymo pagrindą ar motyvaciją (duomenų perkeliamumo teisė).
Toks duomenų rinkinys subjektui gali būti įprastai pateikiamas PDF arba MS Excel elektroniniu formatu, taip
pat, gali būti papildomai pateikiamas ir kaip popierinio atsakymo į duomenų subjekto užklausą priedas.
Duomenų perkeliamumo teisė nėra susijusi su duomenų ištrynimu;

6.1.7.

Atšaukti savo sutikimą tvarkyti Asmens duomenis;

6.1.8.

Pateikti skundą dėl savo asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai arba
teismui, jei duomenų subjektas mano, kad jo asmens duomenys yra tvarkomi pažeidžiant jo teises ir teisėtus
interesus.

6.2.

Platformos savininkas gavęs Duomenų subjekto prašymą dėl savo teisių įgyvendinimo, Duomenų subjektui
pateikia atsakymą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo kreipimosi dienos. Platformos savininkas
motyvuotai pagrįsdamas, gali pratęsti šį terminą iki 90 kalendorinių dienų, apie tai tinkamai informuodamas
Duomenų subjektą.

7.

DUOMENŲ APSAUGA

7.1.

Duomenų valdytojas stengiasi, kad Jūsų pateikti Asmens duomenys būtų saugūs.

7.2.

Duomenų valdytojas visada stengiasi apsaugoti informaciją nuo neteisėtos prieigos, neteisėto jos pakeitimo,
atskleidimo ar sunaikinimo.

7.3.

Mes imamės atitinkamų fizinių, elektroninių ir valdymo priemonių apsaugoti renkamai informacijai.

8.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.1.

Ši Privatumo politika įsigalioja nuo to momento, kai Platformas savininkas patalpina ją į Platformą.
Platformos savininkas turi teisę vienašališkai keisti šią Privatumo politiką. Privatumo politikos pakeitimas
įsigalioja nuo pakeistos Privatumo politikos redakcijos patalpinimo į Platformą.

8.2.

Šiai Privatumo politikai yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

8.3.

Jei kuri nors Privatumo politikos nuostata tampa ar pripažįstama negaliojančia, likusios nuostatos lieka
galioti.

8.4.

Rekomenduojame reguliariai peržiūrėti mūsų Privatumo politiką.

