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INFORMACIJA APIE KLIENTŲ (JURIDINIŲ ASMENŲ) ATSTOVŲ ASMENS DUOMENŲ 
TVARKYMĄ 

Šiame pranešime AB „Panevėžio stiklas“, vadovaudamasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu1 
(toliau – BDAR), pateikia Jums šią informaciją apie tai, kokius Jūsų kaip AB „Panevėžio stiklas“ kliento 
(juridinio asmens), kuriam AB „Panevėžio stiklas“ teikia prekes ir/ar paslaugas, atstovo asmens duomenis 
bendrovė tvarko, taip pat kokiu tikslu ir kiek laiko Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi, kam jie gali būti 
perduoti bei kokias turite teises.  

1. Duomenų valdytojas 

AB „Panevėžio stiklas“, juridinio asmens kodas 147038795, buveinės adresas Pramonės g. 10, Panevėžys, Lietuva (toliau – 
Bendrovė), el. pašto adresas info@paneveziostiklas.lt, tel. Nr+370 45 507960.  

Pasikeitus Jūsų asmens duomenims, prašome pranešti apie tai Bendrovę šiame punkte nurodytais kontaktais. 

2. Tvarkomi duomenys 

Informuojame Jus, kad Bendrovė tvarko šiuos Jūsų kaip Bendrovės kliento (juridinio asmens) atstovo duomenis (duomenų 
kategorijas), kurie yra būtini sutarties tarp Bendrovės ir Jūsų atstovaujamo kliento (juridinio asmens) sudarymui ir vykdymui: 

 Vardas, pavardė, 

 Darbovietė; 

 Pareigos; ryšys, santykis su juridiniu asmeniu, kuriam atstovaujama; 

 Kontaktiniai duomenys (tel. numeris; el. pašto adresas); 

 Parašas; 

 Įgaliojimus patvirtinančiame dokumente nurodyti duomenys; 

 Duomenys, susiję su prekių/paslaugų tiekimu ar sutarties vykdymą (pvz., el. susirašinėjimo ar kt. komunikacijos 
turinys); 

 Kt. paties Jūsų Bendrovei pateikiami duomenys. 

3. Duomenų tvarkymo tikslas ir teisinis pagrindas 

Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi šiais tikslais ir remiantis šiais teisiniais pagrindais: 

1. tikslas – sutarčių su Bendrovės klientais (juridiniais asmenimis) dėl Bendrovės prekių/paslaugų teikimo sudarymas ir 
vykdymas, teisių ir pareigų pagal tokias sutartis vykdymas ir įgyvendinimas. Duomenų tvarkymo šiuo tikslu teisinis pagrindas – 
Bendrovės teisėtas interesas žinoti asmenų, atsakingų už sutarties, sudarytos klientu (juridiniu asmeniu), sudarymą ir 
vykdymą, identifikacinius duomenis, kontaktus ir įgaliojimus, tam, kad Bendrovė galėtų tinkamai vykdyti savo sutartinius 
įsipareigojimus klientui (juridiniam asmeniui), ir reikalauti, kad klientas (juridinis asmuo) per savo atstovus tinkamai vykdytų 
savo sutartinius įsipareigojimus Bendrovei (BDAR 6 str. 1 d. f) p.): 

2. tikslas – tiesioginė rinkodara (Bendrovės prekių/paslaugų siūlymas, nuomonės apie Bendrovės prekes/paslaugas 
teiravimasis). Šiuo tikslu Jūsų elektroninio pašto adresas (tik tais atvejais, kai toks elektroninis adresas yra nurodytas kaip 
paties kliento (juridinio asmens) kontaktinis el. paštas) yra tvarkomas Bendrovės teisėto intereso pagrindu (BDAR 6 str. 1 
d. f) p.): interesas - panašių prekių ar paslaugų rinkodara (Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 69 str. 2 d.); kitų 
elektroninių ryšių priemonių duomenys (pvz., telefono numeris) šiuo tikslu gali būti tvarkomi tik Jūsų sutikimo pagrindu 
(BDAR 6 str. 1 d. a) p., Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 69 str. 1 d.). 

4. Duomenų šaltiniai 

Jūsų duomenys gali būti gaunami iš Jūsų paties bei Bendrovės kliento (juridinio asmens), kuriam Jūs atstovaujate, įskaitant ir tuos 
atvejus, kuomet Jūsų duomenis Bendrovė gauna iš Jūsų kolegos, su kuriuo Bendrovė bendravo, Jūsų nebuvimo darbe (out-of-
office) ar kitokio pobūdžio automatinio atsakymo, nurodant Jus kaip kontaktinį asmenį, arba kolegos, su kuriuo Bendrovė bendravo, 
atsakymo į Bendrovės el. laišką, prie jo Jus pridedant (cc). Taip pat duomenys gali būti gaunami iš viešai prieinamų šaltinių (pvz., 
interneto svetainės, LinkedIn paskyros). 

 
1 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 kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos 
reglamentas); 
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5. Asmens duomenų gavėjai 

Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti šių kategorijų duomenų gavėjams: 

      Bendrovės duomenų tvarkytojai (pvz., buhalterinės apskaitos sistemos priežiūros paslaugas teikiantys 
asmenys/bendrovės; audito bendrovės; serverio priežiūros paslaugas teikiantys asmenys/bendrovės); 

      valstybės institucijos pagal jų kompetenciją, taip pat kiti asmenys, įstaigos, institucijos, tiek, kiek tokį teikimą nustato 
teisės aktų reikalavimai (pvz., Valstybinė mokesčių inspekcija); 

      teismai ir kiti ginčus nagrinėjantys organai, teisėsaugos institucijos (pvz.: teismai, policija); 

      antstoliai, nemokumo administratoriai; 

      asmenys, su kuriais Bendrovė yra sudariusi sutartis, kuomet toks duomenų perdavimas yra būtinas, kad Bendrovė galėtų 
įvykdyti savo sutartinius įsipareigojimus (pvz., logistikos bendrovės); 

      asmenys, su kuriais Bendrovė yra sudariusi sutartis, ir toks duomenų perdavimas atitinka Bendrovės teisėtus interesus, 
kuomet Jūsų kaip duomenų subjekto teisė į privatumą nėra viršesnė (pvz., investuotojai, kurie vykdo Bendrovės teisinį 
patikrinimą; Bendrovės advokatai); 

      Bendrovės reorganizavimo, verslo perleidimo ir kitais panašiais atvejais duomenys gali būti perduoti teisių perėmėjams, 
verslo įgijėjams; 

      kiti gavėjai, kai tai numato teisės aktai (pvz., akcininkai, remiantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 18 
str.); 

      kiti gavėjai Jūsų sutikimu. 

Jeigu Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi ne Europos ekonominėje erdvės (EEE) valstybėse, kuriose asmens duomenų apsauga 
gali būti žemesnio lygio nei Europos Sąjungos valstybėse, norint pasiekti tinkamą perduodamų Jūsų asmens duomenų apsaugos 
lygį: (i) duomenys perduodami į tas valstybes, kurių atžvilgiu Europos Komisija yra nusprendusi, kad jos užtikrina tinkamo lygio 
apsaugą (BDAR 45 str. 1 d.), arba (ii) su duomenų gavėju yra sudaryta sutartis pagal Europos Komisijos arba Valstybinės duomenų 
apsaugos inspekcijos patvirtintas standartines sutarčių sąlygas (BDAR 46 str. 2 d. c), d) punktas), arba (iii) dėl to yra gaunamas 
atskiras Jūsų sutikimas (BDAR 49 str. 1 d. a) p.) arba egzistuos kitos BDAR 49 str. 1 d. įtvirtintos sąlygos. 

Norėdami gauti daugiau informacijos, taip pat galite susisiekti su Bendrove aukščiau nurodytais kontaktais.  

6. Duomenų subjektų teisės 

Informuojame, kad duomenų subjektai turi šias BDAR garantuojamas teises, susijusias su jų duomenų tvarkymu: 

 teisę iš Bendrovės gauti patvirtinimą, kad duomenų subjektų asmens duomenys yra tvarkomi, bei teisę prašyti, kad 
duomenų subjektui būtų pateikta informacija, kokius jo asmens duomenis Bendrovė turi ir kokiais tikslais juos tvarko;  

 teisę reikalauti ištaisyti netikslius asmens duomenis bei teisę reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs asmens 
duomenys, jeigu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai; 

 teisę reikalauti, kad asmens duomenys būtų ištrinti („teisė būti pamirštam“); 

 teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą; 

 teisę nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi, kuomet (i) asmens duomenys yra tvarkomi Bendrovės ar trečiųjų 
asmenų interesų pagrindu; (ii) asmens duomenys yra tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais; 

 teisę reikalauti, kad nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamas sprendimas, jei dėl tokio 
sprendimo kyla teisinės pasekmės arba kuris panašiu būdu duomenų subjektui daro didelį poveikį; 

 teisę reikalauti, kad asmens duomenys būtų perkelti, t. y. duomenų subjektas turi teisę, kai tai techniškai įmanoma, 
gauti su juo susijusius asmens duomenis, kuriuos duomenų subjektas pateikė Bendrovei susistemintu, įprastai 
naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, arba prašyti, kad tokie asmens duomenys būtų persiųsti kitam duomenų 
valdytojui; 

 teisę atšaukti sutikimą tvarkyti duomenis, kuomet asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas sutikimo pagrindu. 
Informuojame, kad sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki 
sutikimo atšaukimo, teisėtumui. 

Norime pažymėti, kad kiekvienos šios teisės įgyvendinimui teisės aktai nustato tam tikras sąlygas, apribojimus bei tvarką. 
Atsižvelgiant į tai, duomenų subjektui prašant, Bendrovė įgyvendins šias teises, kuomet egzistuos visos teisės aktuose įtvirtintos šių 
teisių įgyvendinimo sąlygos bei teisės aktų įtvirtinta tvarka ir terminais. 

Prašymai dėl teisių įgyvendinimo Bendrovei turi būti pateikti raštu (įskaitant elektroninį formatą) šios informacinio pranešimo 1 
skyriuje „Duomenų valdytojas“ nurodytais kontaktais. 
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7. Saugojimo laikotarpis 

Informuojame, kad Jūsų asmens duomenys bus saugomi 10 metų nuo sutarties su juridiniu asmeniu (Bendrovės klientu), kuriam 
atstovaujate, pabaigos. 

Tiesioginės rinkodaros tikslu Jūsų asmens duomenys bus naudojami iki Jūs atšauksite sutikimą (išreikšite prieštaravimą Jūsų 
duomenų naudojimui šiuo tikslu), arba iki sueis sutikimo galiojimo termino pabaiga, arba Bendrovei iki sutikimo galiojimo termino 
pabaigos priėmus sprendimą nebetvarkyti asmens duomenų sutikime nustatytais tikslais. Pats sutikimas yra saugomas 2 (dvejus) 
metus nuo sutikimo atšaukimo, arba jo galiojimo termino pabaigos, arba nuo Bendrovės sprendimo nebetvarkyti asmens duomenų 
sutikime nustatytais tikslais priėmimo dienos. 

Šie terminai gali būti pratęsti, jei asmens duomenys yra naudojami arba gali būti naudojami kaip įrodymai ar informacijos šaltinis 
ikiteisminiame ar kitokiame tyrime, įskaitant ir Valstybinės duomenų inspekcijos vykdomame tyrime, civilinėje, administracinėje ar 
baudžiamojoje byloje, ar kitais įstatymų nustatytais atvejais. Tokiu atveju asmens duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga 
šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi. 

8. Automatizuotų sprendimų priėmimas 

Informuojame, kad šie Jūsų duomenys nebus naudojami automatizuotų sprendimų, kurie Jums gali turėti teisinių pasekmių arba 
panašiu būdu daryti didelį poveikį, priėmimui Jūsų atžvilgiu. 

9. Skundų teikimas 

Informuojame, kad Jūs turite teisę skųsti Bendrovės veiksmus (neveikimą) Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau 
informacijos ir kontaktai: L. Sapiegos g. 17, Vilnius, Lietuva; https://vdai.lrv.lt/; el. paštas ada@ada.lt; tel. (8 5) 271 28 04, (8 5) 279 
1445) ir teismui teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat skųsti teismui Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos veiksmus 
(neveikimą). 

10. Informavimo forma paskutinį kartą peržiūrėta 

2021 m. vasario 1 d. 

 

 

 

 


