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PATVIRTINTA 

    Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų  

rūmų generalinio direktoriaus 

2018 m. gegužės 25 d. 

Įsakymu Nr. 01-9/17a 

 

 

PRIVATUMO POLITIKA 

 

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai, rūpindamiesi Jūsų asmens duomenų 

apsauga, įskaitant Jūsų teisę gauti informaciją ir vadovaudamiesi Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamentu (ES) 2016/679, Vilniaus prekybos pramonės ir amatų rūmų asmens 

duomenų tvarkymo taisyklėmis bei kitais teisės aktais, kurie reglamentuoja asmens duomenų 

tvarkymą, parengė šią Privatumo politiką.  

Privatumo politikoje rasite informacijos apie Jūsų asmens duomenų, t. y. bet kokios 

tiesiogiai ar netiesiogiai su Jumis susijusios informacijos, tvarkymą, Jūsų teisę į privatumą ir 

jos apsaugą.   

1. Sąvokos 

Jūs – Jūs, kaip fizinis asmuo, kurio Asmens duomenis mes tvarkome. 

Asmens duomenys – bet kokia informacija, kuri yra arba gali būti susijusi su Jumis, 

pavyzdžiui, Jūsų vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, 

ekonominė ir kita jums būdinga veikla. 

Asmens duomenų tvarkymas – visi veiksmai, kuriuos atliekame su Jūsų Asmens 

duomenimis, pavyzdžiui, Jūsų Asmens duomenų rinkimas, įrašymas, saugojimas, 

peržiūrėjimas, naudojimas, atskleidimas perduodant, skleidimas ar kitoks duomenų 

padarymas primenamais, paieška, ištrynimas ar sunaikinimas, ir kiti veiksmai.   

Rūmai - Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai, įmonės kodas 110067639, kurios 

buveinės adresas T. Kosciuškos g. 30, Vilnius. 

2. Kas tvarko Jūsų Asmens duomenis? 

Jūsų Asmens duomenų valdytojas yra Rūmai, įmonės kodas 110067639, kurios buveinės 

adresas T. Kosciuškos g. 30, Vilnius, el. p. vilnius@cci.lt, tel. Nr. 8 5 213 5550. 

3. Asmens duomenų šaltiniai 

Rūmai tvarko tiesiogiai iš Jūsų gautus Asmens duomenis, kuriuos Jūs mums pateikiate, 

kreipdamiesi dėl Rūmų teikiamų paslaugų, jomis naudodamiesi, pildydami įvairias duomenų 

ir registracijos į renginius anketas. Iš juridinių asmenų Jūsų Asmens duomenis Rūmai gauna, 

kai esate šių juridinių asmenų atstovas, darbuotojas, savininkas ar kitaip su juridiniu asmeniu 

susijęs asmuo. Iš trečiųjų šalių viešai prieinamų šaltinių Jūsų asmens duomenis renkame tik 

tiek, kiek tai susiję su Jūsų atstovaujamu juridiniu asmeniu. 

4. Kaip tvarkomi Jūsų Asmens duomenys? 

Rūmai tvarko Jūsų Asmens duomenis, laikydamiesi šių Asmens duomenų tvarkymo ir 

apsaugos principų: 

- Asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo sąžiningumo ir 

skaidrumo principas); 

- Asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau 

netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas); 

- renkami Asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, 

dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas); 
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- Asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami; turi būti imamasi visų pagrįstų 

priemonių užtikrinti, kad Asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į tvarkymo 

tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas); 

- Asmens duomenys laikomi tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, 

nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės 

apribojimo principas); 

- 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). 

5. Kokiais tikslais tvarkome Jūsų Asmens duomenis? 
- sutarčių sudarymui ir vykdymui; 

- klientų aptarnavimo; 

- tiesioginės rinkodaros; 

- kitais tikslais, kuriais Rūmai turi teisę tvarkyti Jūsų Asmens duomenis, Jums pareiškus 

sutikimą, kai duomenis reikia tvarkyti dėl Rūmų teisėto intereso arba kai tvarkyti duomenis 

Rūmus įpareigoja atitinkami teisės aktai. Galime tvarkyti Asmens duomenis ir kitu tikslu, jei 

esame gavę Jūsų sutikimą. Tvarkome asmens duomenis ir siekdami tinkamai vykdyti mums 

teisės aktuose nustatytas prievoles, susijusias su valstybės deleguotų funkcijų vykdymu, 

apskaita ir pan., kai to reikalauja teisės aktai. 

6. Kokią informaciją renkame? 

Sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslu: sutarties šalį atstovaujančio fizinio asmens vardas 

pavardė, kontaktiniai duomenys (telefono numeris, el. paštas). Kai sutarties šalis fizinis 

asmuo asmens kodas bei atsiskaitomosios sąskaitos numeris. Sutarties vertė, duomenys susiję 

su mokėjimais, apskaita ir atsikaitymų kontrole, įsiskolinimo valdymu bei skolų išieškojimu. 

Klientų aptarnavimo tikslu: vardas, pavardė, Jūsų nurodyti kontaktiniai duomenys 

(telefono numeris, el. paštas), atstovaujamas juridinis asmuo ir Jūsų nurodyti darbovietės 

kontaktiniai duomenys (telefono numeris, el. paštas, įmonės adresas). 

Vykdant valstybės deleguotas funkcijas: juridinio asmens, kuriam teikiamos paslaugos 

duomenys, atstovo vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (telefono numeris, el. paštas). 

Tiesioginės rinkodaros tikslais: vardas, pavardė, Jūsų nurodyti kontaktiniai duomenys 

(telefono numeris, el. paštas), darbovietės pavadinimas, įmonės kodas, Jūsų nurodyti 

darbovietės kontaktiniai duomenys (telefono numeris, el. paštas, įmonės adresas). 

7. Kiek laiko mes saugome Jūsų Asmens duomenis?  

Laikotarpio, kurį mes saugome jūsų Asmens duomenis, trukmė priklauso nuo duomenų 

tvarkymo tikslų ir kriterijų, kuriais vadovaudamiesi mes nustatome jūsų Asmens duomenų 

saugojimo trukmę.  

Nustatydami Jūsų Asmens duomenų saugojimo trukmę, mes vertiname:  

- poreikį saugoti Jūsų Asmens duomenis, siekiant užtikrinti galiojančios paslaugų teikimo 

sutarties vykdymą;  

- poreikį saugoti Jūsų Asmens duomenis tam, kad Rūmai įvykdytų savo teisines prievoles;  

- Jūsų Asmens duomenų saugojimą, siekiant apsaugoti mūsų interesus, jei, nutraukus 

sutartinius santykius su Jumis arba jiems pasibaigus, mums būtų pareikštos kokios nors 

pretenzijos, pavyzdžiui, duomenų saugojimas 10 metų, vadovaujantis bendruoju senaties 

terminu teisinei atsakomybei taikyti;    

- mūsų interesus, kurie gali būti pažeisti ištrynus Jūsų Asmens duomenis, pavyzdžiui, 

atsižvelgiant į Jūsų teisę riboti duomenų tvarkymą;  

- poreikį saugoti Jūsų Asmens duomenis siekiant pateikti ankstesniu laikotarpiu teisėtai 

vykdytą Jūsų Asmens duomenų tvarkymą, pavyzdžiui, kai jie buvo tvarkomi vadovaujantis 

Jūsų Sutikimu su ankstesniais duomenų tvarkymo veiksmais;   
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- jei Jūsų Asmens duomenys yra tvarkomi vadovaujantis sutikimu, duomenys yra saugomi 

tol, kol galioja jūsų sutikimas dėl atitinkamų Asmens duomenų tvarkymo nurodytais tikslais, 

kai nėra kito pagrindo Jūsų Asmens duomenims tvarkyti.    

      8. Duomenų gavėjai 
Rūmų valdomi duomenys tretiesiems asmenims teikiami esant Jūsų sutikimui arba kitam 

teisėtam duomenų teikimo pagrindui. 

Rūmų valdomi duomenys nėra teikiami gavėjams už Europos ekonominės erdvės ribų. 

9. Jūsų teisės: 

- žinoti, būti informuotiems apie savo Asmens duomenų tvarkymą (teisė žinoti); 

- susipažinti su savo Asmens duomenimis (teisė susipažinti); 

- reikalauti ištaisyti netikslius savo Asmens duomenis (teisė ištaisyti); 

- reikalauti ištrinti duomenis (teisė „būti pamirštam“); 

- reikalauti, apriboti Asmens duomenų tvarkymą (teisė apriboti duomenų tvarkymą); 

- teisė į duomenų perkeliamumą; 

- nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų Asmens duomenys (teisė nesutikti). 

10. Rekvizitai kreiptis dėl Jūsų teisių įgyvendinimo: 

El. paštu: vilnius@cci.lt,  

Raštu: adresu T. Kosciuškos g. 30, LT-01100 Vilnius,   

Atvykus: adresu T.Kosciuškos g. 30, LT-01100 Vilnius.   

Rūmai ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo, pateiks Jums 

informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus Jūsų prašymą (naudojantis duomenų subjekto 

teisėmis). 

Jūs turite teisę skųsti Rūmų veiksmus (neveikimą), susijusius su Jūsų kaip duomenų 

subjekto teisių įgyvendinimu Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos 

įstatyme nustatyta tvarka Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. 

11. Baigiamosios nuostatos 

Rūmai turi teisę vienašališkai pakeisti šią Privatumo politiką. Apie Privatumo politikos 

pasikeitimus Jus informuosime interneto svetainėje www.cci.lt. 

_______________________ 

 

http://www.cci.lt/

