KELIŲ SISTEMOS, UAB
PRIVATUMO POLITIKA
Kelių sistemos, UAB (toliau – Bendrovė) gerbia jūsų privatumą ir įsipareigoja saugoti jį laikydamasi
šios Privatumo politikos. Rinkdami, naudodami ir saugodami informaciją apie Jus, mes laikomės
Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (sutrumpintai vadinamo „GDPR“) 1,
Lietuvos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų. Šioje Privatumo politikoje
rasite informaciją apie jūsų asmens duomenų tvarkymą, kuri laikas nuo laiko gali būti atnaujinama.
1.

Kodėl ir kaip renkate ir naudojate mano asmens duomenis?

1.1 Informuoti Jus apie mūsų teikiamas paslaugas
Kai Jūs esate mūsų klientas arba kai Jūs domitės mūsų teikiamomis paslaugomis, mes tvarkome
Jūsų asmens duomenis, norėdami Jus informuoti apie aktualias Bendrovės teikiamas paslaugas.
Šiuo tikslu renkami ir naudojami Jūsų duomenys:
§
§
§

Vardas ir pavardė;
Elektroninio pašto adresas;
Atstovaujama organizacija.

Teisinis pagrindas rinkti ir naudoti šią informaciją yra Jūsų sutikimas (GDPR 6 str. 1 d. a p., LR
Elektroninių ryšių įstatymo 69 (1) str.).
Duomenis šiuo tikslu saugome 1 metus, nebent anksčiau atšauktumėte savo sutikimą.
1.2 Palaikyti santykius su Jūsų atstovaujamais juridiniais asmenimis
Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, kai Jūs atstovaujate juridinį asmenį su kuriuo palaikome
verslo santykius. Šiuo tikslu renkami ir naudojami Jūsų duomenys:
§
§
§
§
§
§
§
§

Vardas ir pavardė;
Pareigos;
Elektroninio pašto adresas;
Atstovaujama organizacija;
Telefono numeris;
Parašas;
Įgaliojimas;
Komunikacija su Bendrove.

Teisinis pagrindas rinkti ir naudoti šią informaciją yra teisėtas interesas (palaikyti santykius su Jūsų
atstovaujamais asmenimis) (GDPR 6 str. 1 d. f p.).
Duomenis šiuo tikslu saugome sutarties galiojimo metu ir 10 metų po jos pasibaigimo.
1.3 Nagrinėti Jūsų paklausimus, prašymus ir skundus
Kai atsiunčiate mums paklausimą, prašymą, skundą, mes renkame ir naudojame Jūsų asmens
duomenis tam, kad galėtume išnagrinėti Jūsų užklausą ir pateikti atsakymą. Šiuo tikslu renkami ir
naudojami Jūsų duomenys:
§

Vardas ir pavardė;
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§
§
§
§
§
§
§
§
§

Elektroninio pašto adresas;
Telefono numeris;
Paklausimas, prašymas ar skundas
Paklausimo, prašymo ar skundo priedai
Paklausimo, prašymo ar skundo gavimo laikas;
Atsakymas į paklausimą, prašymą ar skundą;
Atsakymo į paklausimą, prašymą ar skundą laikas;
Komunikacija su Bendrove;
Kita Jūsų pateikta informacija.

Teisinis pagrindas rinkti ir naudoti šią informaciją yra teisėtas interesas (išnagrinėti ir atsakyti į Jūsų
paklausimus, prašymus ar skundus) (GDPR 6 str. 1 d. f p.).
Duomenis šiuo tikslu saugome 2 metus nuo paskutinio Jūsų kreipimosi.
1.4 Administruoti Bendrovės profilį socialiniuose tinkluose
Kai komunikuojate arba domitės mūsų veikla socialinuose tinkluose, mes tvarkome Jūsų asmens
duomenis:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Jūsų vardas ir pavardė;
Elektroninio pašto adresas;
Lytis;
Valstybė:
Profilio nuotrauka;
Jūsų pranešimas;
Pranešime pateikta informacija;
Pranešimo gavimo laikas;
Atsakymo į pranešimą pateikimo laikas;
Įrašo komentarai;
Įrašo pasidalinimai;
Įrašo reakcijos.

Teisinis pagrindas rinkti ir naudoti šią informaciją yra Jūsų sutikimas (GDPR 6 str. 1 d. a p.).
Duomenys saugomi tol, kol esate socialinio tinklo naudotojas.
Kai tai leidžia teisės aktai ir to reikia dėl priežasčių, nurodytų šiame punkte, informaciją apie Jus
perduodame:
§
§

Facebook Ireland Ltd. (Airija), Facebook, Inc. (JAV) (duomenys saugomi pagal Privatumo
skydo (angl. Privacy shield) programą);
LinkedIn Ireland Unlimited Company (Airija), Linkedin Corporation (USA) (duomenys
saugomi pagal Privatumo skydo (angl. Privacy shield) programą).

1.5 Vykdyti teisės aktų reikalavimus buhalterinės apskaitos srityse
Kai esate mūsų klientas, partneris ar tiekėjas tvarkome Jūsų asmens duomenis tam, kad galėtume
vykdyti teisės aktų reikalavimus buhalterinės apskaitos srityse. Šiuo tikslu renkami ir naudojami Jūsų
duomenys:
§
§
§
§
§
§

Vardas ir pavardė;
Pareigos;
Parašas;
Atstovaujama organizacija;
Telefono numeris;
Elektroninio pašto adresas;
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§

Komunikacija su Bendrove.

Duomenis privalome tvarkyti pagal įstatymus (GDPR 6 str. 1 d. c p.).
Duomenis saugome teisės aktų nustatytais terminais.
Duomenis privalote pateikti tam, kad įvykdytume teisinę prievolę buhalterinės apskaitos srityje.
Jums nepateikus duomenų, negalėsime įvykdyti teisinės prievolės buhalterinės apskaitos srityje.
1.6 Dalyvauti su Jumis susijusiuose teisiniuose procesuose
Tik tuo atveju, jei tapsime teismo ar kitų teisinių procesu šalimi, su kuriais Jūs esate susijęs / susijusi,
mes tvarkysime Jūsų asmens duomenis tam, kad galėtume tinkamai dalyvauti teisiniuose
procesuose ir apginti savo teises. Šiuo tikslu renkami ir naudojami Jūsų duomenys:
§
§
§
§

Visa aukščiau paminėta informacija;
Procesiniai dokumentai;
Jūsų siųsti dokumentai ir jų priedai;
Teismų nutartys, nutarimai, sprendimai.

Teisinis pagrindas rinkti ir naudoti šią informaciją yra teisėtas interesas (apginti mūsų teises
teisiniuose procesuose) (GDPR 6 str. 1 d. f p.).
Kai leidžia teisės aktai ir to reikia dėl priežasčių, nurodytų šiame punkte, Jūsų duomenis galime
perduoti teismams, priežiūros ir teisėsaugos institucijoms.
Duomenis šiuo tikslu saugome teisinių procesų metu ir 10 metų po jų pasibaigimo.
2.

Kam perduodate informaciją apie mane?

Mes perduodame Jūsų asmens duomenis paslaugų teikėjams tik tada, kai tai būtina ir leidžiama
pagal galiojančius teisės aktus. Paslaugų teikėjai, kuriems perduodame Jūsų asmens duomenis
nurodyti 1 punkte. Papildomai Jūsų asmens duomenis galime perduoti šiems duomenų gavėjams:
§
§
§

Amazon Web Services, Inc. (JAV) (duomenys saugomi pagal Privatumo skydo (angl.
Privacy shield) programą);
Google Ireland Ltd. (Airija), Google LLC (JAV) (duomenys saugomi pagal Privatumo skydo
(angl. Privacy shield) programą);
advokatams, auditoriams, konsultantams, informacinių technologijų priežiūros paslaugų
teikėjams, buhalterinės apskaitos paslaugų teikėjams, elektroninių ryšių paslaugų teikėjams,
draudimo bendrovėms, archyvavimo paslaugas ir kitas paslaugas Bendrovei teikiančioms
bendrovėms.

Galite atsisiųsti ES-JAV Privatumo skydo dokumentaciją čia: https://www.privacyshield.gov/EU-USFramework.
3.

Kokios mano teisės?

Duomenų apsaugos įstatymai suteikia jums daug teisių, susijusių su jūsų asmens duomenų
tvarkymu. Jūs turite šias teises:
3.1 teisę gauti informaciją apie tai, ar tvarkome jūsų asmens duomenis, ir jeigu tokie asmens
duomenys tvarkomi, teisę susipažinti su savo asmens duomenimis. Todėl iš anksto apie tai jus
informuojame šioje privatumo politikoje. Jei turite klausimų ar apie jūsų asmens duomenų tvarkymą
norite sužinoti daugiau, susisiekite su mumis;
3.2 teisę kreiptis į mus su prašymu ištaisyti netikslius asmens duomenis;
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3.3 teisę ištrinti savo asmens duomenis, jei manote, kad nėra reikalo mums juos toliau turėti, arba
buvote davę sutikimą ir nusprendėte jį atšaukti. Ši teisė netaikoma, jei duomenų tvarkymas susijęs
su saviraiškos ir informacijos laisve, teisiniais įsipareigojimais ar teisinių reikalavimų nustatymu,
vykdymu bei gynimu;
3.4 teisę gauti ar perduoti kitai įmonei savo asmens duomenis (vadinamoji teisė į duomenų
perkeliamumą). Ši teisė taikoma, kai asmens duomenys tvarkomi automatizuotai, remiantis jūsų
sutikimu arba pasirašius sutartį;
3.5 teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą tam tikromis aplinkybėmis. Tai reiškia, kad ir toliau
saugosime jūsų duomenis, tačiau laikinai negalėsime jų tvarkyti. Kada to gali prireikti? Pavyzdžiui,
aptikus netikslius duomenis. Tikėtina, kad nenorėsite, kad jie būtų tvarkomi, kol nebus ištaisyti;
3.6 teisę nesutikti su jūsų asmens duomenų tvarkymu kai asmens duomenų tvarkymas yra
grindžiamas mūsų ar trečiųjų šalių teisėtais interesais. Galite ja pasinaudoti, jei manote, kad jūsų
asmeniniai interesai svarbesni už mūsų teisėtus interesus tvarkyti jūsų duomenis;
3.7 teisę nesutikti su jūsų asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais;
3.8 teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą tvarkyti jūsų duomenis;
3.9 teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, visų pirma valstybėje narėje, kurioje yra Jūsų
nuolatinė gyvenamoji vieta arba vieta, kurioje padarytas įtariamas GDPR pažeidimas ir kreiptis dėl
teisminių teisių gynimo priemonių.
Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis, kreipkitės į mus elektroniniu paštu info@cargostream.lt
4.

Kas yra atsakingas už mano duomenų tvarkymą?

Bendrovės pavadinimas – Kelių sistemos, UAB;
Direktorius – Skirmantas Rimkus
Juridinio asmens kodas: 305161754;
Adresas: Gedimino pr. 33 – 1, LT – 01104 Vilnius, Lietuvos Respublika;
Elektroninio pašto adresas: info@cargostream.lt
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