Privatumo pranešimas
Šis privatumo pranešimas taikomas asmenims, kurie sutinka gauti Valstybinės duomenų apsaugos
inspekcijos naujienlaiškius (tiesioginės rinkodaros) pranešimus.

Kas yra Jūsų asmens duomenų valdytojas?
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (toliau – VDAI)
Vyriausybės biudžetinė įstaiga
Įmonės kodas: 188607912
L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius
Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445
El. p. ada@ada.lt
https://vdai.lrv.lt/

VDAI duomenų apsaugos pareigūnė
Margarita Valčiukė
Teisės skyriaus patarėja
L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius
Tel. (8 5) 231 2476
El. p. dap@ada.lt

Kokiais tikslais ir kokia teisėto asmens duomenų tvarkymo sąlyga bus tvarkomi Jūsų
asmens duomenys?
Jums nusprendus užsisakyti VDAI naujienlaiškį Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi naujienlaiškių
siuntimo tikslu.
Informuojame, kad Jūsų asmens duomenų tvarkymas naujienlaiškių siuntimo tikslu yra atliekamas Jūsų
sutikimo pagrindu (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktas). Kitaip
tariant, Jūs neprivalote užsisakyti mūsų naujienlaiškio, tačiau, norėdami jį užsisakysite, savo asmens
duomenis pateikti privalote, nes be jų VDAI negalės Jums išsiųsti naujienlaiškio.
Jūsų sutikimas galios 5 metus, jei jo neatšauksite anksčiau.

Kokie Jūsų asmens duomenys tvarkomi?
Informuojame, kad Jums užsisakius VDAI naujienlaiškį VDAI bus tvarkomi šie Jūsų asmens duomenys:
Kontaktiniai duomenys

elektroninio pašto adresas

Su sutikimo gauti VDAI naujienlaiškį patvirtinimo faktas, data ir laikas; sutikimo
patvirtinimu ir jo galiojimu susiję duomenys atšaukimo faktas, data ir laikas
Kiti asmens duomenys

susirašinėjimas (kai iš jo galima identifikuoti
fizinį asmenį)
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Kam bus teikiami Jūsų asmens duomenys?
Jūsų asmens duomenis teikti tretiesiems asmenims, įskaitant esančius trečiosiose valstybėse,
nenumatoma.
Informuojame, kad teisės aktuose nustatytais atvejais ir kai asmens duomenų teikimas būtinas ir proporcingas
teisėtais ir konkrečiais tikslais, Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti teismams.

Kiek laiko bus saugomi Jūsų asmens duomenys?
Jums užsisakius naujienlaiškį, Jūsų asmens duomenis VDAI saugos sutikimo galiojimo laikotarpiu, o taip
pat archyvavimo reikalavimų užtikrinimo tikslais, 2 metus po sutikimo galiojimo pabaigos.

Kokias turite teises ir kaip jas įgyvendinti?
Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias teises:
1. Teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą;
2. Teisę susipažinti su duomenimis;
3. Teisę reikalauti ištaisyti duomenis;
4. Teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“);
5. Teisę apriboti duomenų tvarkymą;
6. Teisę perkelti asmens duomenis;
7. Teisę neduoti sutikimo ar bet kada jį atšaukti.
Informuojame, kad sutikimą gauti naujienlaiškius atšaukti galite šiais būdais:
1. Gautame elektroninio pašte pranešime paspaudę „Naujienlaiškio prenumeratos atsisakymas“;
2. Kreipęsi į VDAI iš elektroninio pašto adreso, kurį užregistravote naujienlaiškių siuntimui.
Informacija apie tai, kaip įgyvendinti
https://vdai.lrv.lt/privatumo-politika

kitas duomenų subjektų teises VDAI, skaitykite:

Informuojame, kad nesutikdami su VDAI sprendimu, priimtu dėl Jūsų pateikto prašymo, susijusio su Jūsų,
kaip duomenų subjekto, teisių įgyvendinimu, Jūs turite teisę pateikti skundą Vilniaus apygardos
administraciniam teismui.
________________________
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