ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS TVARKYMO POLITIKA

Asociacija Lietuvos socialinių inovacijų klasteris (toliau – Asociacija) (juridinio asmens kodas 305613437,
buveinės adresas Augustijonų g. 4, LT-01127 Vilnius, tel. 861596795) yra Jūsų duomenų valdytojas ir yra
atsakingas už Jūsų asmeninės informacijos, kurią atskleidžiate klasteriui, apsaugą.

KAS YRA ASMENS DUOMENYS?
Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę
galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio
tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir
pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių.

KOKIU TIKSLU ASOCIACIJA RENKA IR TVARKO JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?
Jūsų duomenis mes tvarkome tik:
gavę Jūsų aiškiai išreikštą sutikimą, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais Asociacijos
apibrėžtais tikslais;
-

sudarant ir vykdant sutartis su Jumis;

-

jei tai būtina vykdant Asociacijos teisines prievoles.

Asociacija renka ir tvarko Jūsų asmens duomenis, kad galėtų tinkamai ir kokybiškai teikti paslaugas bei
parduoti produktus:
-

Paslaugų ar produktų sutartims sudaryti ir tinkamai jas įvykdyti;

-

Užsakymų, registracijos į renginius ir užklausų apie teikiamas paslaugas ir produktus vykdymui;

-

Sąskaitų už suteiktas paslaugas išrašymui bei pateikimui;

-

Pažymėjimų apie baigtus mokymus parengimui ir pateikimui;

-

Projektų administravimui;

-

Klasterio narių ir jų veiklos viešinimui.
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Asociacija su Jūsų sutikimu asmens duomenis tvarko šiais tikslais:
Tiesioginei rinkodarai (informacijos apie teikiamas paslaugas bei parduodamas prekes ir produktus
teikimui, akcijų bei specialių pasiūlymų teikimui tiek elektroniniu būdu, tiek ir informacijos siuntimui
registruotu ir paprastu paštu);
-

Projektinių paraiškų rengimui, projektų įgyvendinimui ir jų rezultatų sklaidai;

-

Klasterio narių ir jų veiklos viešinimui.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDAI
Asociacija asmens duomenų tvarkymą vykdo vadovaudamasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu Nr.
2016/679 (Bendruoju asmens duomenų apsaugos reglamentu) ir kitais Lietuvos Respublikos ir Europos
Sąjungos teisės aktais, kurie nustato fizinių asmenų duomenų tvarkymą.
Dėl Asociacijoje tvarkomų asmens duomenų kreipkitės: info@lsik.lt
Asociacija renka ir toliau tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais –
siekdama sudaryti ir (arba) vykdyti su Jumis sudarytas sutartis, Jūsų sutikimu, kai tvarkyti asmens duomenis
įpareigoja atitinkami teisės aktai ir kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl asociacijos teisėto intereso (tik
jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni).
Įprastai teisinis pagrindas tvarkyti asmens duomenis yra sutartis (žodinė ar rašytinė). Asmens duomenys taip
pat gali būti tvarkomi davus sutikimą (pvz., tiesioginės rinkodaros tikslu).
Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai
informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais kuriais jis
sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.
Davę sutikimą naudoti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, Jūs sutinkate gauti informaciją
apie Asociacijos siūlomas paslaugas ir produktus, akcijas, specialius pasiūlymus ir kitą informaciją, susijusią
su teikiamomis paslaugomis ir produktais.
Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais.
Sutikimą galite atšaukti susisiekę su mumis el. paštu info@lsik.lt, taip pat kiekvieno el. laiško apačioje yra
nurodyta tvarka, kaip galite išreikšti nesutikimą paspaudus atitinkamą laiške esančią nuorodą dėl sutikimo
atšaukimo.
KAM JŪSŲ ASMENS DUOMENYS GALI BŪTI TEIKIAMI?
Asociacija, tvarkydama asmens duomenis, yra įsipareigojusi laikytis konfidencialumo. Informacija gali būti
atskleista kitoms šalims, jeigu to reikia sutarčiai sudaryti arba jai vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių.
Informacija taip pat gali būti suteikta kitoms šalims Jūsų prašymu.
Mes galime pateikti Jūsų duomenis duomenų tvarkytojams (paslaugų teikėjams), kurie teikia mums
paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko Jūsų duomenis mūsų, kaip duomenų valdytojo, vardu. Duomenų
tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra
būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Pasitelkdami paslaugų teikėjus,
imamės visų reikiamų priemonių, kad užtikrintume, jog ir mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę
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tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų
paslaptį. Pateikiame pavyzdinį (nebaigtinį) sąrašą subjektų, kuriems gali būti teikiami asmens duomenys:
•

Buhalterines paslaugas teikiantys subjektai;

•
Informacinių technologijų bendrovės, kurios duomenis tvarko, kad užtikrintų informacinių sistemų
kūrimą, tobulinimą ir palaikymą;
•

Skolų išieškojimo paslaugas teikiantys subjektai;

•
Valstybės institucijos, kurioms galime teikti Jūsų duomenis atsakydami į teismo arba valstybės
institucijų prašymus, tačiau tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai laikytis teisės aktų.

KIEK LAIKO IR KAIP BUS SAUGOMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS?
Surinkti asmens duomenys saugomi spausdintuose dokumentuose ir mūsų informacinėse sistemose. Mes
saugome Jūsų asmens duomenis tiek, kiek tai numato teisės aktai arba atsižvelgdami į duomenų tvarkymo
tikslus, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo laikotarpis. Asmens duomenys paprastai
saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų. Nebereikalingi asmens duomenys
sunaikinami.
KIEK SAUGI YRA JŪSŲ INFORMACIJA?
Asociacija įgyvendina tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti Jūsų asmens
duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito
neteisėto tvarkymo. Asociacijos darbuotojai, tvarkantys Jūsų asmens duomenis, yra pasirašę įsipareigojimus
laikyti paslaptyje bet kokią su Jūsų asmens duomenimis susijusią informaciją, su kuria jie susipažino
vykdydami savo pareigas.
KOKIOS YRA JŪSŲ TEISĖS?
Jūs turite šias teises:
-

teisę būti informuotiems apie savo asmens duomenų tvarkymą Asocicijoje;

-

teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;

teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų
tvarkymo veiksmus;
-

teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“);

-

teisę, kad duomenys būtų perkelti;

-

teisę apriboti duomenų tvarkymą;

-

teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys.

KAIP JŪS GALITE ĮGYVENDINTI ŠIAS TEISES?
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Prašymą dėl aukščiau nurodytų teisių įgyvendinimo, taip pat skundus ar pranešimus Jūs galite teikti
Asociacijai elektroniniu paštu info@lsik.lt.
Atsakymą į Jūsų prašymą mes pateiksime ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo
dienos.
Ši privatumo politika įsigalioja nuo: 2022-01-01

