
 

 

2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių 
asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kurio 
panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR). 
Informuojame, kad sutarties vykdymo ir sudarymo tikslu tvarkome Jūsų asmens duomenis: vardas 
ir pavardė, įmonės elektroninio pašto adresas, įmonės telefono numeris, pareigų pavadinimas ir 
konkretaus asmens atstovaujamo subjekto kontaktiniai duomenys. 

Jūsų asmens duomenų valdytojas UAB GET Baltic (toliau – Biržos operatorius) juridinio asmens 
kodas 300861178, adresas: Geležinio Vilko g. 18A LT-08104, Vilnius, kontaktinis telefono Nr. +370 
52360000, elektroninio pašto adresas: info@getbaltic.com. 

Jūsų asmens duomenų saugumu taip pat rūpinasi UAB „EPSO-G“ grupės paskirtas duomenų 
apsaugos pareigūnas, telefono numeris: +370 612 58 162 arba +370 698 04 425, elektroninio 
pašto adresas: duomenuapsauga@epsog.lt.  

 

Mes tvarkome tuos asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikiate sutarčių vykdymui ir 
sudarymui: 

• Vardas ir pavardė; 

• Pareigų pavadinimas;  

• El. pašto adresas; 

Asmens duomenų tvarkymas yra būtinas sutarties įvykdymui BDAR 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“. BDAR ir teisinių įsipareigojimų, 
kylančių iš apskaitos ir mokesčių teisės aktai, taikomi duomenų valdytojui. BDAR 6 straipsnio 1 
dalies c punktas: „tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė 
prievolė“. 

Asmens duomenų subjektas patvirtina, kad duoda sutikimą tvarkyti asmens duomenis Sutarties 
vykdymo tikslais, taip pat gauti Biržos operatoriaus teikiamą informaciją su Operatoriaus 
teikiamomis paslaugomis. Asmens duomenų subjektas patvirtina, kad šios Sutarties pasirašymas 
yra pakankamas sutikimui patvirtinti ir atskiras sutikimas nebus duodamas. Asmens duomenų 
subjektas supranta, kad bet kada, informuodamas Biržos operatorių gali atšaukti Sutartimi duotą 
sutikimą. 

Asmens duomenys bus tvarkomi visą sutarties laikotarpį būtiną sutarties įvykdymui ir atsiskaitymui, 
atsižvelgiant į teisės aktų ir reikalavimus, susijusius su sutartimi. 

Asmens duomenys gali būti perduodami duomenų tvarkytojams, teikiantiems paslaugas asmens 
duomenų valdytojui ir kam šie duomenys yra patikėti, pavyzdžiui, teikiant audito, finansų ir 
buhalterinės apskaitos ir IT paslaugos. Vykdomas asmens duomenų perdavimas aukščiau 
nurodytiems subjektams vykdomas vadovaujantis galiojančiais teisės aktais užtikrinant 
konfidencialumą. 

Kiekvienas asmuo turi teisę reikalauti susipažinti, ištaisyti, ištrinti, apriboti tvarkymą ir savo asmens 
duomenų perdavimą, teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, teisė pateikti skundą 
dėl jo asmens duomenų tvarkymo.  
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