Duomenų valdytojas: AB „LG CARGO“
Juridinio asmens kodas: 304977594
Buveinės adresas: Mindaugo g. 12, Vilnius
Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys: tel. 8 5 269 3085, el. paštas dap@litrail.lt
SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLAIS
1. AB „LG CARGO” (toliau – Bendrovė), teikdama krovinių vežimo, taip pat kitas su tuo susijusias paslaugas vykdo
tiesioginę rinkodarą (rengia įvairius renginius, akcijas, klientų pasitenkinimo apklausas, klientų poreikių tyrimus,
platina naujienlaiškius ir pan.).
2. Norėdami gauti mūsų informaciją, turite pateikti savo sutikimą. Informuojame, kad tiesioginės rinkodaros tikslu
bus tvarkomi šie jūsų asmens duomenys: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, jeigu
pateikiami juridinio asmens duomenys - juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas, telefono numeris,
elektroninio pašto adresas, buveinės adresas, juridinio asmens įgalioto atstovo duomenys.
3. Jūsų duomenys, tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, bus saugomi 5 metus nuo sutikimo pateikimo arba kol jį
atšauksite. Periodiškai (maždaug kas 4 - 5 metus) pakartotinai prašysime patvirtinti savo sutikimą, kad
įsitikintume, jog mūsų pasiūlymai jums vis dar aktualūs.
4. Informuojame, kad turite teisę:
✓ susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
✓ reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens
duomenis (teisė ištaisyti);
✓ reikalauti, kad būtų sunaikinti Bendrovės tvarkomi jūsų asmens duomenys arba būtų sustabdyti jūsų asmens
duomenų tvarkymo veiksmai (išskyrus saugojimą), kai tam nėra kito teisinio tvarkymo pagrindo (teisė sunaikinti
ir teisė „būti pamirštam“);
✓ reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą, esant įstatymuose
numatytoms aplinkybėms (teisė apriboti);
✓ reikalauti duomenis perkelti (teisė perkelti);
✓ pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jeigu manote, kad jūsų teisės pažeistos;
✓ nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys arba bet kada atšaukti savo anksčiau duotą sutikimą
(tačiau tokiu atveju negalėsime pateikti jums visos aktualiausios informacijos apie Bendrovės paslaugas ir
nuolaidas).
5. Atšaukus duotą sutikimą, jūsų asmens duomenys bus sunaikinti.
6. Jeigu sutiksite gauti Bendrovės tiesioginės rinkodaros pranešimus, kiekvieną kartą siųsdami reklaminio tipo
informaciją ar skambindami, suteiksime jums galimybę paprastu būdu atsisakyti toliau ją gauti. Taip pat atšaukti
sutikimą galėsite informavę mus el. paštu letter@litrail.lt
7. Duomenų valdytojas jūsų asmens duomenims tvarkyti gali pasitelkti duomenų tvarkytojus, tačiau tai gali padaryti
tik įvertinęs jų patikimumą. Patikimais laikomi tie duomenų tvarkytojai, kurie gali patvirtinti, jog turi pakankamai
ekspertinių žinių, išteklių, kad galėtų užtikrinti asmens duomenų tvarkymo saugumą. Su tokiais duomenų
tvarkytojais pasirašomos duomenų tvarkymo sutartys.
8. Informuojame, kad jūs turite teisę nesutikti, jog tiesioginės rinkodaros tikslu būtų tvarkomi jūsų duomenys.
Norime atkreipti dėmesį į tai, kad nedavę sutikimo neturėsite jokių neigiamų pasekmių dėl to.
Pažymėdamas aš sutinku / nesutinku, kad AB „LG CARGO“ tvarkytų mano asmens duomenis tiesioginės
rinkodaros tikslu, kaip tai pirmiau aprašyta.
Nieko nepažymėjus bus laikoma, kad nesutinkate gauti tiesioginės rinkodaros informaciją iš AB „LG CARGO”, kaip
tai pirmiau aprašyta.

