
UAB „VAATC“  

 

PAKLAUSIMŲ, GAUNAMŲ EL. PAŠTU, PRIVATUMO POLITIKA  

 

UAB „VAATC“ rūpinasi Jūsų informacijos apsauga. Mes laikomės Europos Sąjungos Bendrojo 

duomenų apsaugos reglamento (GDPR)1 bei kitų įstatymų, saugančių Jūsų informaciją, kurią renkame, 

naudojame ir saugome savo bendrovėje. 

 

1. Kaip turėčiau skaityti šią Privatumo politiką? 

 

Šioje privatumo politikoje bus atsakyta į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, 

naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Jei turite kokių nors klausimų arba bet kuri šio pranešimo 

dalis yra neaiški, mūsų duomenų apsaugos pareigūnas yra pasirengęs Jums padėti, kaip aprašyta šios 

privatumo politikos 13 punkte. Prašome atkreipti dėmesį, kad bet kokia žodžio „mes“ forma šioje 

privatumo politikoje reiškia mūsų bendrovę, kaip nurodyta privatumo politikos 2 punkte. 

 

2. Kas yra atsakingas už mano informacijos apsaugą?  

 

Mes esame: uždaroji akcinė bendrovė „VAATC“ 

Mūsų įmonės kodas yra: 181705485 

Mūsų adresas: Lvovo g. 89-75, Vilnius 

Mūsų el. pašto adresas: info@vaatc.lt  

 

3. Kodėl renkate informaciją apie mane? 

 

Mes tvarkome užklausas, prašymus ir skundus, gautus el. paštu. Dėl šios priežasties mes turime rinkti, 

naudoti ir saugoti informaciją apie Jus.  

 

4. Kokią informaciją renkate, naudojate ir saugojate apie mane?  

 

• Jūsų el. pašto adresas; 

• Jūsų socialinio tinklo paskyros profilis; 

• paklausimo tema; 

• paklausimo data; 

• paklausimo turinys; 

• prie paklausimo pridėti dokumentai; 

• Jūsų vardas ir pavardė; 

• atsakymas į Jūsų paklausimą; 

• kita informacija, kurią pateikėte pats. 

 

5. Kokią informaciją turėčiau Jums pateikti ir kodėl? 

 

Pateikus mums užklausą, prašymą ar skundą, gali būti paprašyta pateikti papildomą informaciją apie 

Jus (pvz. vardą, pavardę ir kt.). Mes galime paprašyti Jūsų pateikti papildomą informaciją tam, kad 

 
1 2016 m. balandžio 27 d. 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) (Tekstas svarbus EEE) 
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galėtumėme tinkamai atsakyti į Jūsų užklausą, prašymą ar skundą. Mes pasiliekame teisę neatsakyti į 

anoniminius ar įžeidžiančio turinio paklausimus. 

 

6. Koks yra teisinis informacijos apie mane rinkimo pagrindas? 

 

Mes renkame informaciją apie Jus teisėtai, nes mums taikoma teisinė prievolė saugoti gautus 

paklausimus, prašymus, skundus. 

 

7. Ar Jūs renkate jautrią informacija apie mane? 

 

Jautri informacija apie Jus nėra renkama. Prašome mums tokios informacijos neteikti. Jei tokią 

informaciją mums pateiksite, laikysime, kad davėte sutikimą tokiems Jūsų asmens duomenims 

tvarkyti. 

 

8. Ar vykdote automatinį sprendimų priėmimą ar profiliavimą pagal informaciją apie mane? 

 

Automatinis sprendimų priėmimas nėra vykdomas. Jūs nesate profiliuojamas. 

 

9. Ar dalinatės mano informacija su kitais subjektais? 

 

Informacija apie Jus gali būti perduota:  

• valstybės ar savivaldybės institucijoms, kiek tai reikalinga vadovaujantis teisės aktų 

reikalavimais; 

• išoriniams paslaugų teikėjams, pavyzdžiui, teisines paslaugas teikiantiems subjektams, IT, 

komunikacines ir kitas paslaugas teikiančioms bendrovėms; 

• bendrovės valdymo organams. 

 

10. Ar dalinatės mano informacija su subjektais, esančiais už EEE ribų?2  

 

Nesidaliname. 

 

11. Kiek laiko saugote informaciją apie mane? 

 

Mes Jūsų informaciją saugome vadovaudamiesi Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle. 

 

12. Kokių veiksmų galiu imtis dėl savo informacijos Jūsų bendrovėje? 

 

Jei norite imtis žemiau nurodytų veiksmų, prašome kreiptis į mūsų duomenų apsaugos pareigūną, kaip 

tai nurodyta 13 punkte: 

• pateikti prašymą atskleisti apie Jus turimą informaciją; 

• pateikti prašymą ištaisyti turimą informaciją apie Jus; 

• pateikti prašymą ištrinti turimą informaciją apie Jus; 

• pateikti prašymą apriboti prieigą prie turimos informacijos apie Jus ar jos ištrynimą; 

• ginčyti Jūsų informacijos rinkimą, naudojimą ir saugojimą mūsų bendrovėje; 

• pateikti prašymą išeksportuoti Jūsų duomenis arba perkelti juos į kitą bendrovę; 

• pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai; 

 
2EEE sudaro visos Europos Sąjungos valstybės narės bei Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija. 



• atšaukti duotą sutikimą. 

Prašome atkreipti dėmesį, jog šioms teisėms taikomos įstatymų numatytos sąlygos ir išimtys. 

 

13. Kaip jūsų asmens duomenų pareigūnas gali man padėti? 

 

Jeigu Jūs turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su tuo, kaip mes renkame, naudojame 

ir saugome duomenis apie Jus, mūsų duomenų apsaugos pareigūnas yra pasirengęs Jums padėti. Jei 

Jums reikalinga jo pagalba, prašome kreiptis el. paštu info@vaatc.lt. 

 

 

Paskutinio atnaujinimo data: 2020-06-17 
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