VšĮ VILNIAUS FESTIVALIAI
PRIVATUMO POLITIKA
VšĮ Vilniaus festivaliai (toliau – Vilniaus festivaliai) siekia užtikrinti sąžiningą ir skaidrų Jūsų Asmens
duomenų tvarkymą. Vilniaus festivaliai Jūsų Asmens duomenis tvarko laikydamasi ES Bendrojo duomenų
apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės
aktų reikalavimų. Šioje Privatumo politikoje bendrai nurodyta, kaip Vilniaus festivaliai renka ir tvarko Jūsų
Asmens duomenis bei kokias teises Jūs kaip duomenų subjektas turite.
SĄVOKOS
Duomenų valdytojas

VšĮ Vilniaus festivaliai
Ašmenos g. 8, Vilnius).

Duomenų
pareigūnas

Vilniaus festivalių darbuotojas, atsakingas už duomenų apsaugą įmonėje.
Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys nurodyti šioje
Privatumo politikoje.

apsaugos

(juridinio

asmens

kodas

226190740,

adresas

Duomenų subjektas

fizinis asmuo, kurio tapatybė tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta arba kurio
tapatybę galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, pvz., 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.

BDAR

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).

Vilniaus festivaliai

VšĮ Vilniaus festivaliai.

Asmens duomenys

bet kokia informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su Duomenų
subjektu, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti.

Duomenų gavėjas

fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai
atskleidžiami Asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne. Valdžios
institucijos, kurios pagal Europos Sąjungos arba valstybės narės teisę gali
gauti Asmens duomenis vykdydamos konkretų tyrimą, nelaikomos Duomenų
gavėjais.

Duomenų tvarkytojas

fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri
Duomenų valdytojo vardu tvarko Asmens duomenis.

Duomenų tvarkymas

bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su
Asmens duomenimis ar Asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar
operacijų seka, pvz., rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas,
saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas,
atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais
naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis,
apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI
Vilniaus festivaliams rūpi Jūsų Asmens duomenų saugumas, todėl Vilniaus festivaliai įsipareigoja tinkamai
tvarkyti Jūsų Asmens duomenis, laikydamasi šių Asmens duomenų tvarkymo principų:
•

Teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas. Asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir
skaidriu būdu. Šiuo tikslu Vilniaus festivaliai pateikia Duomenų subjektui šią Privatumo politiką,
kurioje nurodyta visa BDAR 13 ar atitinkamai 14 straipsnyje nurodyta informacija;

•

Tikslo apribojimo principas. Asmens duomenys renkami tik nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei
teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu. Tolesnis duomenų
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tvarkymas archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba
statistiniais tikslais pagal BDAR 89 straipsnio 1 dalį nėra laikomas nesuderinamu su pirminiais
tikslais;
•

Duomenų kiekio mažinimo principas. Užtikrinama, kad tvarkomi Asmens duomenys būtų
adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi;

•

Tikslumo principas. Užtikrinama, kad Asmens duomenys būtų tikslūs ir prireikus atnaujinami;
imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad Asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant
į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi;

•

Saugojimo trukmės apribojimo principas. Asmens duomenys laikomi tokia forma, kad Duomenų
subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Asmens
duomenys yra tvarkomi. Asmens duomenys gali būti saugomi ilgesnius laikotarpius, jeigu Asmens
duomenys tvarkomi tik archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų
tikslais arba statistiniais tikslais pagal BDAR 89 straipsnio 1 dalį, įgyvendinus atitinkamas technines
ir organizacines priemones, kurių reikalaujama pagal BDAR siekiant apsaugoti duomenų subjekto
teises ir laisves;

•

Vientisumo
atitinkamas
saugumas,
tvarkymo ir

ir konfidencialumo principas. Asmens duomenys tvarkomi tokiu būdu, kad taikant
technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas Asmens duomenų
įskaitant apsaugą nuo Duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto Duomenų
nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.
I. BENDROJI INFORMACIJA

Vilniaus festivalių pagrindinė veikla yra susijusi su festivalių ir kultūrinių renginių organizavimu. Ši
Privatumo politika taikoma tada, kai Jus sieja sutartiniai, darbo, bendradarbiavimo santykiai su Vilniaus
festivaliais, taip pat kai Asmens duomenis Vilniaus festivaliai gauna su viešųjų pirkimų tiekėjų pasiūlymais
ir tuomet, kai Vilniaus festivaliai garsina Jūsų Asmens duomenis žiniasklaidos priemonėse siekdama
užtikrinti renginių viešumą ir žinomumą.
Paprastai Vilniaus festivaliai Asmens duomenis gauna tiesiogiai iš Jūsų. Tiksli Jūsų tvarkomų Asmens
duomenų apimtis priklauso nuo Jūsų santykių su Vilniaus Festivaliais. Tam tikrais atvejais Vilniaus festivaliai
Asmens duomenis gauna iš trečiųjų asmenų. Taip atsitinka tais atvejais, kai, pvz., Vilniaus festivalių
partneris yra įmonė ir bendrų projektų įgyvendinimo tikslu pastaroji atskleidžia duomenis apie savo
darbuotojus. Tokiais atvejais reikalaujama, kad partneriai ar kiti Asmens duomenis atskleidę asmenys apie
Asmens duomenų atskleidimą Vilniaus festivaliams ir apie tokių Asmens duomenų tvarkymo tikslą
informuotų Duomenų subjektus. Be to, tokiais atvejais reikalaujama, kad Duomenų subjektai būtų
supažindinti su Vilniaus festivalių Privatumo politika.
II. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDAI IR TIKSLAI
Asmens duomenų tvarkymo pagrindai
Vilniaus festivaliai Asmens duomenis renka ir tvarko teisėtai, t. y. tik tuo atveju, jeigu:
•

Duomenų subjektas davė sutikimą, kad jo Asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais
konkrečiais tikslais; ir / arba

•

Tvarkyti Asmens duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra Duomenų subjektas,
arba siekiant imtis veiksmų Duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį; ir / arba

•

Tvarkyti Asmens duomenis būtina, kad būtų įvykdyta Duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
ir / arba
Tvarkyti Asmens duomenis būtina siekiant apsaugoti gyvybinius Duomenų subjekto ar kito fizinio
asmens interesus;

•
•

Tvarkyti Asmens duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba
vykdant Duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas; ir / arba

•

Tvarkyti Asmens duomenis būtina siekiant teisėtų Duomenų valdytojo arba trečiosios šalies
interesų, išskyrus atvejus, kai tokie Duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės,
dėl kurių būtina užtikrinti Asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni, ypač kai Duomenų
subjektas yra vaikas.

Vilniaus festivaliai atkreipia dėmesį, jog kompozitorių ir atlikėjų asmens duomenis tvarko rinkodaros
tikslais siekiant teisėtų Vilniaus festivalių ir Duomenų subjektų interesų – užtikrinti renginių viešumą ir jų
bei dalyvaujančių kompozitorių ir atlikėjų žinomumą.
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Tikslūs Jūsų Asmens duomenų tvarkymo pagrindai yra nurodyti šios Privatumo politikos priede Nr. 1.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai
Vilniaus festivaliai renka Jūsų Asmens duomenis nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau
Jūsų Asmens duomenų netvarko su tais tikslais nesuderinamu būdu. Tikslūs Jūsų Asmens duomenų
tvarkymo tikslai yra nurodyti šios Privatumo politikos priede Nr. 1.
III. DALIJIMASIS ASMENS DUOMENIMIS IR JŲ APSAUGA
Dalijimasis Asmens duomenimis
Vilniaus festivaliai Jūsų Asmens duomenis trečiosioms šalims gali perduoti šiais atvejais:
•

kai kompozitorių ir atlikėjų Asmens duomenimis yra pasidalijama Vilniaus festivalių valdomose
Facebook, Instagram socialinių tinklų paskyrose ir / arba kai jais pasidalijama žiniasklaidos
priemonėse siekiant užtikrinti renginių žinomumą;

•

kai Asmens duomenys perduodami Vilniaus festivalių įgaliotiems auditoriams, teisės ir finansų
konsultantams;

•

tam tikrais teisės aktuose numatytais atvejais (pavyzdžiui, esant teisės pažeidimui). Tokiais
atvejais Jūsų Asmens duomenis Vilniaus festivaliai gali atskleisti valstybės įstaigoms (pavyzdžiui,
ikiteisminį tyrimą atliekančioms institucijoms, teismams ir pan.) ir kitiems subjektams, kurie vykdo
jiems įstatymu pavestas funkcijas.

Išsamus Jūsų Asmens duomenų gavėjų ar jų kategorijų sąrašas numatytas šios Privatumo politikos
priede Nr. 1.
Asmens duomenų apsaugos užtikrinimo priemonės
Siekdama apsaugoti Jūsų Asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, neteisėto tvarkymo arba atskleidimo,
netyčinio praradimo, pakeitimo arba sunaikinimo ir atsižvelgdama į techninių galimybių išsivystymo lygį ir
įgyvendinimo sąnaudas, taip pat į Asmens duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą bei tikslus ir į
įvairios tikimybės bei dydžio pavojų Jūsų teisėms ir laisvėms, Vilniaus festivaliai taiko reikiamas taikytinų
teisės aktų reikalavimus atitinkančias priemones. Tokios priemonės apima technines (pavyzdžiui, tinkamų
kompiuterių sistemų parinkimą ir sąranką, duomenų ir failų apsaugą) ir organizacines (pavyzdžiui, fizinės
prieigos prie šių sistemų, failų ir įrenginių ribojimą) duomenų saugumo priemones.
IV.

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO LAIKOTARPIS

Vilniaus festivaliai tvarko ir saugo Jūsų Asmens duomenis pagal taikytinus teisės aktus ir ne ilgiau nei būtina
Duomenų tvarkymo tikslams pasiekti. Pasiekus tikslus, kuriems pasiekti Asmens duomenys buvo surinkti
arba suėjus taikytiname teisės akte numatytam saugojimo terminui, Vilniaus festivalių tvarkomi Jūsų
Asmens duomenys bus ištrinti ar nuasmeninti.
Detalūs Jūsų Asmens duomenų saugojimo laikotarpiai numatyti šios Privatumo politikos priede Nr. 1.
V.

SU ASMENS DUOMENŲ TVARKYMU SUSIJUSIOS TEISĖS

Duomenų subjektų teisės
Vilniaus festivaliai siekia užtikrinti, kad Asmens duomenų tvarkymo veikla būtų sąžininga ir skaidri, taip pat
kad būtų nuolat užtikrinamos visos taikytinuose teisės aktuose numatytos Duomenų subjektų teisės. Jūs
turite šias teises:
•

teisę būti informuotas(-a) apie Jūsų Asmens duomenų tvarkymą
Jūs turite teisę gauti informaciją apie tvarkomus Asmens duomenis, o Vilniaus festivaliai turi pareigą
Jums pateikti informaciją glausta, skaidria, suprantama ir lengvai prieinama forma, aiškia ir
paprasta kalba.

•

teisę susipažinti su Vilniaus festivalių tvarkomais Jūsų Asmens duomenimis
Jūs turite teisę gauti iš Vilniaus festivaliai patvirtinimą, ar su Jumis susiję Asmens duomenys yra
tvarkomi, o jei tvarkomi, turite teisę susipažinti su Asmens duomenimis ir kita BDAR 15 straipsnyje
numatyta informacija.
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•

teisę reikalauti, kad Vilniaus festivaliai ištaisytų netikslius Jūsų Asmens duomenis
Jūs turite teisę kreiptis į Vilniaus festivalius dėl netikslių Jūsų Asmens duomenų ištaisymo.
Atsižvelgiant į tikslus, kuriais duomenys buvo tvarkomi, Jūs turite teisę reikalauti, kad būtų papildyti
neišsamūs Asmens duomenys, pateikdami papildomą pareiškimą.

•

teisę reikalauti, kad Vilniaus festivaliai ištrintų Jūsų Asmens duomenis
Jūs turite teisę reikalauti, kad Vilniaus festivaliai ištrintų su Jumis susijusius Vilniaus festivalių
tvarkomus Asmens duomenis, jeigu yra viena iš priežasčių numatytų BDAR 17 straipsnyje. Tokiu
atveju Vilniaus festivaliai yra įpareigota nepagrįstai nedelsdama ištrinti Asmens duomenis, išskyrus
BDAR numatytus atvejus.

•

teisę apriboti duomenų tvarkymą
Jūs turite teisę reikalauti apriboti Duomenų tvarkymą esant BDAR 18 straipsnyje numatytoms
aplinkybėmis (pvz. Jums užginčijus Asmens duomenų tikslumą, Jūs turite teisę reikalauti apriboti
Duomenų tvarkymą tokiam laikotarpiui, per kurį Vilniaus festivaliai gali patikrinti Asmens duomenų
tikslumą).

•

teisę į duomenų perkeliamumą
Jūs turite teisę gauti su Jumis susijusių Asmens duomenų, kuriuos pateikėte Vilniaus festivaliams
susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, kopiją ir turite teisę, esant
BDAR 20 straipsnyje numatytoms sąlygoms, persiųsti tuos Asmens duomenis kitam Duomenų
valdytojui.

•

teisę nesutikti
Jūs turite teisę nesutikti, kad su Jumis susiję Asmens duomenys būtų tvarkomi Vilniaus festivalių,
kai:

•

-

Duomenų tvarkymas vykdomas siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba
vykdant Vilniaus festivaliams pavestas viešosios valdžios funkcijas (įskaitant profiliavimą),
jei dėl su konkrečiu Jūsų atveju susijusių priežasčių pagrįstai pageidaujate, kad Asmens
duomenys nebebūtų tvarkomi;

-

Tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Vilniaus festivalių arba trečiosios šalies interesų
(įskaitant profiliavimą), jei dėl su konkrečiu Jūsų atveju susijusių priežasčių pagrįstai
pageidaujate, kad Asmens duomenys nebebūtų tvarkomi;

-

Asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais (įskaitant profiliavimą, kiek jis
susijęs su tiesiogine rinkodara);

-

Asmens duomenys yra tvarkomi mokslinių ar istorinių tyrimų arba statistiniais tikslais,
išskyrus atvejus, kai duomenis tvarkyti yra būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą dėl
viešojo intereso priežasčių.

teisę atšaukti sutikimą
Kai Asmens duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu, Jūs turite teisę bet kuriuo metu nemokamai
atšaukti savo sutikimą (toks atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto Asmens duomenų
tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui).

•

teisę pateikti skundą priežiūros institucijai
Jūs turite teisę kreiptis į Vilniaus festivalius ar Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, jei manote,
kad su Jumis susijusių Asmens duomenų tvarkymas, atliekamas Vilniaus festivalių, pažeidžia BDAR,
įstatymų ar kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų teisinę apsaugą, reikalavimus.

Norėdami įgyvendinti vieną ar kelias aukščiau nurodytas teises, pateikite laisvos formos rašytinį prašymą
Vilniaus festivalių duomenų apsaugos pareigūnui el. paštu info@vilniusfestivals.lt arba raštu, adresu
Ašmenos g. 8, LT-01135 Vilnius.
VI.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Nuolat tobulindama ir plėtodama savo paslaugas, esant poreikiui, Vilniaus festivaliai gali atnaujinti šią
Privatumo politiką. Atlikusi esminius pakeitimus arba kitais Vilniaus festivalių vertinimu reikalingais
atvejais, apie atnaujintą Privatumo politiką Vilniaus festivaliai praneš per Vilniaus festivalių interneto
svetainę www.vilniusfestivals.lt
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Jeigu turite klausimų arba Jums kyla neaiškumų dėl to, kaip Vilniaus festivaliai tvarko Jūsų Asmens
duomenis, susisiekite su Vilniaus festivalių duomenų apsaugos pareigūnu telefonu 8 5 2127364, el. paštu
info@vilniusfestivals.lt arba raštu, adresu Ašmenos g. 8, LT-01135 Vilnius.
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Priedas Nr. 1 – Vilniaus festivalių tvarkomų Asmens duomenų lentelė
Tvarkymo tikslas
(-ai)

Asmens duomenys

Asmens duomenų
tvarkymas siekiant
sudaryti ir vykdyti
darbo sutartis

Darbuotojo: vardas, pavardė, asmens
• Tvarkyti duomenis
kodas, nuolatinės gyvenamosios vietos
būtina siekiant įvykdyti
adresas, korespondencijos adresas, tel.
sutartį, kurios šalis yra
Nr., el. pašto adresas, gimimo data,
Duomenų subjektas,
tapatybės dokumento duomenys,
arba siekiant imtis
gyvenamoji vieta mokesčių mokėjimo
veiksmų Duomenų
tikslais, mokesčių mokėtojo kodas,
subjekto prašymu prieš
mokesčių mokėtojo gyvenamoji vieta,
sudarant sutartį
pavedimų informacija, buvusio
• Tvarkyti duomenis
darbdavio duomenys, darbo pareigos /
būtina, kad būtų
buvusios darbo pareigos, informacija
įvykdyta Duomenų
apie mėnesinį atlyginimą ir kitas
valdytojui taikoma
nuolatines pajamas, informacija apie
teisinė prievolė
socialinio draudimo įmokas ir draudimo
laikotarpį, buvimo vietos duomenys,
banko sąskaitos Nr.
Partnerio / jo atstovo / kontaktinio
Tvarkyti duomenis būtina
asmens: vardas, pavardė, nuolatinės
siekiant įvykdyti sutartį,
gyvenamosios vietos adresas,
kurios šalis yra Duomenų
korespondencijos adresas, tel. Nr., el.
subjektas, arba siekiant
pašto adresas, mokesčių mokėtojo
imtis veiksmų Duomenų
kodas, darbo pareigos, banko sąskaitos subjekto prašymu prieš
Nr.
sudarant sutartį
Kliento / jo atstovo, Paslaugų tiekėjo
Tvarkyti duomenis būtina
darbuotojo, Paslaugų tiekėjo / jo
siekiant įvykdyti sutartį,
atstovo: vardas, pavardė, asmens
kurios šalis yra Duomenų
kodas, nuolatinės gyvenamosios vietos
subjektas, arba siekiant
adresas, korespondencijos adresas, tel. imtis veiksmų Duomenų
Nr., el. pašto adresas, gimimo data,
subjekto prašymu prieš
tapatybės dokumento duomenys,
sudarant sutartį
gyvenamoji vieta mokesčių mokėjimo
tikslais, mokesčių mokėtojo kodas,
pavedimų informacija, darbdavio
duomenys, darbo pareigos, informacija
apie mėnesinį atlyginimą ir kitas
nuolatines pajamas, informacija apie

Asmens duomenų
tvarkymas
sudarant ir
vykdant
bendradarbiavimo
sutartis
Asmens duomenų
tvarkymas
sudarant ir vykdant
sutartis
su
autoriais, paslaugų
teikėjais

Teisėti pagrindai

Duomenys
perduodami
už EEE
Ne

Duomenų
gavėjai
arba jų
kategorijos
Valdžios
institucijos,
įstaigos,
Vilniaus
miesto
savivaldybė,
Lietuvos
Kultūros
Taryba, VMI,
Sodra

Saugojimo
laikotarpis
Popierinių
failų: 50
metų
Elektroninių
failų: 5
metai

Ne

-

Popierinių
failų: 10
metų

Ne

-

Popierinių
failų: 10
metų
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Asmens duomenų
tvarkymas siekiant
išrašyti sąskaitasfaktūras
prekybininkams

Asmens duomenų,
gautų su Viešųjų
pirkimų tiekėjo
pasiūlymais,
tvarkymas

Kompozitorių ir
atlikėjų asmens
duomenų
tvarkymas
rinkodaros tikslais

Žiniasklaidos
atstovų asmens

socialinio draudimo įmokas ir draudimo
laikotarpį, buvimo vietos duomenys,
banko sąskaitos Nr.
Prekybininko / jo atstovo: vardas,
pavardė, asmens kodas, nuolatinės
gyvenamosios vietos adresas,
korespondencijos adresas, tel. Nr.,
el. pašto adresas, gyvenamoji vieta
mokesčių mokėjimo tikslais, mokesčių
mokėtojo kodas, buvimo vietos
duomenys, pareigos, banko sąskaitos
Nr.

Pasiūlymo tiekėjo / jo atstovo,
darbuotojo: vardas, pavardė, asmens
kodas, nuolatinės gyvenamosios vietos
adresas, korespondencijos adresas, tel.
Nr., el. pašto adresas, gimimo data,
mokesčių mokėtojo kodas, darbo
pareigos, skolos, informacija apie
socialinio draudimo įmokas ir draudimo
laikotarpį, teisminiai procesai, vietos
nustatymo duomenys, buvimo vietos
duomenys, susirašinėjimo įrašai,
profesiniai sertifikatai bei neteistumo
pažymos.
Partnerio / jo atstovo / kontaktinio
asmens: vardas, pavardė, nuotrauka,
vietos nustatymo duomenys.

Žiniasklaidos atstovo el. pašto adresas.

• Tvarkyti duomenis
būtina siekiant įvykdyti
sutartį, kurios šalis yra
Duomenų subjektas,
arba siekiant imtis
veiksmų Duomenų
subjekto prašymu prieš
sudarant sutartį
• Tvarkyti duomenis
būtina, kad būtų įvykdyta
Duomenų valdytojui
taikoma teisinė prievolė
• Tvarkyti duomenis
būtina siekiant įvykdyti
sutartį, kurios šalis yra
Duomenų subjektas,
arba siekiant imtis
veiksmų Duomenų
subjekto prašymu prieš
sudarant sutartį
• Tvarkyti duomenis
būtina, kad būtų įvykdyta
Duomenų valdytojui
taikoma teisinė prievolė
Tvarkyti duomenis būtina
siekiant teisėtų Duomenų
valdytojo arba trečiosios
šalies interesų

Tvarkyti duomenis būtina
siekiant įvykdyti sutartį,

Ne

-

Popierinių
failų: 10
metų

Ne

-

Popierinių
failų: 4
metai,
elektroninių
failų:10
metų

Taip.
Remiamasi
standartinėmi
s sutarčių
sąlygomis,
patvirtintomis
Komisijos, ir
vadovaujamas
i Komisijos
sprendimu dėl
tinkamumo
Ne

Socialinių
tinklų
svetainių
tiekėjai
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duomenų
tvarkymas,
siekiant užsakyti
publikacijas
žiniasklaidos
priemonėse

kurios šalis yra Duomenų
subjektas, arba siekiant
imtis veiksmų Duomenų
subjekto prašymu prieš
sudarant sutartį

8/8

