INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ
Gerbiamas kliente,

1. 2018 m. gegužės 25 d. visoje Europos Sąjungoje įsigaliojo Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (toliau –
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Reglamentas). Atsižvelgdami į šio reglamento reikalavimus ir rūpindamiesi savo klientų asmens duomenų apsauga,
teikiame šią žemiau nurodytą informaciją apie Jūsų asmens duomenis, kuriuos uždaroji akcinė bendrovė „LG
Keleiviams“ (toliau – „mes“ arba „Bendrovė“) tvarko organizuojant viešuosius keleivinių riedmenų pirkimo ar
nuomos aukcionus.
Bendrovė Jūsų asmens duomenis tvarko siekiant su Jumis (Jūsų atstovaujama įmone ar kitu juridiniu, asmeniu)
sudaryti ir vykdyti viešo aukciono būdu sudaromas keleivinių riedmenų pirkimo – pardavimo ar nuomos sutartis.
Sudarydami ir vykdydami šias sutartis, tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:
• Vardas, pavardė;
• Paso arba ID kortelės numeris, išdavimo vieta ir data;
• Kontaktinio telefono Nr.;
• Gyvenamosios vietos adresas;
• Atsiskaitomosios sąskaitos Nr.;
• Elektroninio pašto adresas.
Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – Reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punktas (tvarkyti duomenis
būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto
prašymu prieš sudarant sutartį). Tais atvejais, kai sutartis nebus sudaroma – asmens duomenų tvarkymo teisinis
pagrindas – Reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktas (tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo
interesų).
Aukščiau nurodytus Jūsų asmens duomenis Jūs pateikiate pats, pildant paraišką dalyvauti viešajame keleivinių
riedmenų pirkimo ar nuomos aukcione. Jūsų asmens duomenis saugome 10 metų. Vėliau šie duomenys yra
sunaikinami.
Jūsų asmens duomenis Bendrovė gali teikti tik įmonėms, kurios teikia duomenų tvarkymo paslaugas, prieš tai
įvertinus, ar šios įmonės užtikrina reikiamą duomenų saugumo lygį, taip pat Valstybinei mokesčių inspekcijai,
bankams, kitiems partneriams, susijusiems su sutarties, sudarytos su Jumis, vykdymu. Asmens duomenys taip pat
gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios institucijoms arba teisėsaugoms įstaigoms, teisės aktų numatytais
atvejais ir tvarka pvz., policijai, teismams arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai tai
reikalaujama pagal galiojančius LR teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka.
Informuojame, kad Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas Jums kaip duomenų subjektui suteikia šias teises:
• Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti).
• Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti).
• Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius
asmens duomenis (teisė ištaisyti).
• Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė
sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“).
• teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų
priežasčių (teisė apriboti);
• teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);
• teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai tinklalapyje www.ada.lt nurodytais
kontaktais.
Patvirtiname, kad Bendrovė Jūsų asmens duomenis tvarko laikydamasi galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos
Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Bendrovėje taikomos tinkamos ir
adekvačios techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys būtų apsaugomi nuo
praradimo, neleistino naudojimo, pakeitimų ar kitokių duomenų saugumo incidentų.
Duomenų valdytojo rekvizitai:
Uždaroji akcinė bendrovė „LG Keleiviams“
Juridinio asmens kodas 305052228
Adresas Mindaugo g. 12, Vilnius
Duomenų apsaugos pareigūno tel. (8 5) 269 3085, el. p. dap@litrail.lt

Su informaciniu pranešimu apie
asmens duomenų tvarkymą susipažinau:

_________________________________
(vardas, pavardė, parašas)

