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PATVIRTINTA 

UAB “Va taip” direktorės  

2018 m. birželio 25 d. 

Įsakymu Nr. DS10  

 

 

UAB „VA TAIP“ PARTNERIŲ ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS APRAŠAS  

 

1. Bendrosios nuostatos 

1.1. Asmens duomenų apsaugos aprašas paaiškina, kaip UAB „Va taip“ (toliau – Bendrovė) 

renka, naudojasi ir dalinasi Bendrovės partnerių (t. y. įmonių teikiančių atlygintinas paslaugas UAB 

„Va taip“) pateikta ar surinkta asmenine informacija ar kita informacija, susijusia su Bendrovės 

partneriais. 

1.2. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendruoju asmens duomenų apsaugos 

reglamentu (toliau – BDAR), Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais teisės aktais.  

 

2. Duomenų valdytojas 

2.1. Duomenų valdytoju yra UAB „Va taip“ – įmonė su kuria Bendrovės partneriai yra 

sudarę atitinkamą sutartį. 

 

3. UAB „Va taip“ renkami duomenys 

3.1. Bendrovė renka ir tvarko šiuos Bendrovės partnerių ir/ar Bendrovės partnerių 

darbuotojų, įgaliotinių ar kitų atstovų, kitų asmenų asmens duomenis: 

3.1.1. Vardą (vardus) pavardę (pavardes), kontaktinius ir susijusius duomenis, tokius kaip, 

telefono numeris, elektroninio pašto adresas; 

3.1.2. Elektroninio pašto ir e-ryšio pranešimus, kuriuos Bendrovės partneriai siunčia 

Bendrovei ir Bendrovės darbuotojams ar atstovams; 

3.1.3. Sutarties, sandorio sudarymo ir vykdymo duomenis, tokius kaip duomenis apie su 

Bendrovei sudarytų sandorių rengimą, vykdymą, nutraukimą, pakeitimą; 

3.1.4. Kitus su Bendrove sudarytų ar planuojamų sudaryti sutarčių vykdymui ir 

administravimui reikalingus duomenis, taip pat kitą informaciją, kurios gali reikėti sudarant, vykdant 

ir administruojant su Bendrove sudarytas ar planuojamas sudaryti sutartis, taip pat vykdant teisės aktų 

reikalavimus; 

3.2.  Jei Bendrovės partneris (-iai) veikia individualios veiklos ar verslo liudijimo pagrindu, 

Bendrovė gali papildomai rinkti ir tvarkyti tokios Bendrovės partnerio asmens kodą ir/ar gimimo 

datą, individualios veiklos pažymėjimo ar verslo liudijimo numerį, gyvenamosios ar veiklos vietos 

adresą, banko sąskaitos numerį, banką ir pan. 

 

4. UAB „Va taip“ asmens duomenų rinkimo ir naudojimo tikslai 

4.1.  UAB „Va taip“ Bendrovės partnerių duomenys tvarkomi šiai tikslais:  

4.1.1. Sandorių sudarymui, vykdymui, administravimui; 

4.1.2. Bendrovės teisėtam interesui kurti, plėtoti, tobulinti, gerinti vykdomą veiklą, 

teikiamas paslaugas ir jų kokybę; 

4.1.3. Siekiant apsiginti nuo ieškinių ar kitų reikalavimų, Bendrovės teisių įgyvendinimui; 

4.1.4. Prievolių numatytų teisės aktuose vykdymui (pvz., mokesčių, finansų, pinigų 

plovimo prevencijos srityse). 
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4.2.  Bendrovė nerenka ir nekaupia duomenų apie fizinius asmenis ne verslo ir ne 

komerciniais tikslais (pvz., duomenys naudojami tik kaip apie bendrovės atstovą, o ne 

asmeninių, šeimyninių ar kitų savybių analizei ir pan.). 

  

5. Bendrovės partnerių asmens duomenų surinkimas 

5.1.  Bendrovė renka ir naudoja Bendrovės partnerių asmens duomenis, kuriuos pateikia 

patys Bendrovės partneriai ir/ar jos darbuotojai, atstovai derybų dėl sutarties, sutarties sudarymo ir 

vykdymo metu, taip pat įvairių profesinių ir dalykinių santykių kūrimo ir palaikymo metu. 

5.2.  Bendrovė taip pat esant poreikiui gauna Bendrovės partnerių asmens duomenis iš šių 

šaltinių: 

5.2.1. VĮ Registrų centro, kitų viešų šaltinių, bazių, kuriuose Bendrovės partneriai yra 

paskelbę savo duomenis profesiniais, verslo tikslais; 

5.2.2. Savo tiekėjų, partnerių, kitų teisėtų šaltinių. 

5.3.  Bendrovė gali apjungti informaciją apie Bendrovės partnerius gautą iš įvairių šaltinių. 

Asmens duomenis Bendrovė gali kaupti, bendrinti, analizuoti ir sisteminti savo informacinėse 

sistemose, kiek to reikia aukščiau nurodytiems tikslams. 

 

 

6. Bendrovės partnerių asmens duomenų saugojimas 

6.1.  Bendrovė asmens duomenis saugo ne ilgiau, negu to reikia dėl tikslų, kuriais jie buvo 

surinkti, arba tokį laikotarpį, kokį nustato teisės aktai. 

 

7. Bendrovės partnerių teisės 

7.1.  Bendrovės partneriai turi šias teises: 

7.1.1. Teisę prašyti, kad UAB „Va taip“ leist susipažinti su asmens duomenimis; 

7.1.2. Teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis; 

7.1.3. Teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą, kol Bendrovės partnerio prašymu bus 

patikrintas jų tvarkymo teisėtumas; 

7.1.4. Teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis; 

7.1.5. Teisę reikalauti perkelti asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti 

tiesiogiai Bendrovės partneriui patogia forma; 

7.1.6. Teisę atšaukti Bendrovės partnerio duotą sutikimą, nedarant poveikio iki sutikimo 

atšaukimo vykdytam asmens duomenų naudojimui; 

7.1.7. Teisę nesutikti su Bendrovės partnerio asmens duomenų tvarkymu, jei jie tvarkomi 

teisėto intereso pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra teisėtų priežasčių tokiam tvarkymui arba siekiant 

pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus;  

7.1.8. Teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. 

 

8. Bendrovės partnerių teisių įgyvendinimas 

8.1.  Prašymą dėl aukščiau nurodytų teisių įgyvendinimo (įskaitant savo sutikimo atšaukimą 

ar nesutikimą dėl asmens duomenų naudojimo), taip pat skundus, pranešimus ar prašymus (toliau – 

Prašymas) Bendrovės partneriai gali pateikti el. paštu info@rdeal.lt 

8.2.  Atsakymą į Prašymą Bendrovė pateiks kaip įmanoma greičiau bet ne ne vėliau kaip per 

30 kalendorinių dienų. Išimtiniais atvejais Bendrovė gali pratęsti Prašymo nagrinėjimo terminą dar 

60 kalendorinių dienių. 
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