SUTIKIMAS TVARKYTI ASMENS DUOMENIS
NAUDOJANTIS WWW.INFODEBT.LT PASLAUGOMIS
1. Aš sutinku, kad UAB „GELVORA“, įmonės kodas 125164834, adr.: A.Juozapavičiaus g. 7, LT-09311 Vilnius,
Lietuva, interneto svetainė: www.infodebt.lt (toliau – Bendrovė):
1.1. Bendrovė gautų, tikslintų ir kitaip tvarkytų Sutikimo 2 punkte nurodytus mano asmens duomenis sutarties
vykdymo, teisinių reikalavimų vykdymo ir duomenų subjekto sutikimo pagrindais bei įsiskolinimo valdymo pagal
pavedimo sutartis, Bendrovės apskaitos bei mokestinių prievolių vykdymo tikslais.
1.2. Šiais tikslais, esant teisėtam duomenų teikimo pagrindui ir tikslui Bendrovė perduotų jos turimus mano
asmens duomenis teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims ir/arba įgaliotiems duomenų tvarkytojams.
2. Bendrovės tvarkomi asmens duomenys:
2.1. asmens tapatybės duomenys bei duomenys kontaktams: vardas (-ai), pavardė, asmens kodas,
gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris (-iai), elektroninio pašto adresas;
2.2. kiti pateikti duomenys (IP adresas, prisijungimo duomenys ir istorija) bei kita su išvardytais duomenimis
susijusi informacija.
3. Aš žinau:
3.1. kad turiu teisę susipažinti su Bendrovės tvarkomais savo asmens duomenimis ir bet kada reikalauti ištaisyti
neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis,
3.2 kad turiu teisę reikalauti ištrinti neteisėtai tvarkomus savo asmens duomenis arba apriboti jų tvarkymą,
3.3 kad turiu teisę gauti visus savo tvarkomus asmens duomenis lengvai skaitomu elektroniniu formatu (teisė į
duomenų perkeliamumą) arba reikalauti perkelti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui tiesiogiai, kai
tai techniškai įmanoma,
3.4 kad turiu teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo,
3.5 kad turiu teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl galimai neteisėto savo asmens
duomenų tvarkymo,
3.6. kad turiu teisę nesutikti, ir apie tai bet kada pranešti Bendrovei, kad mano asmens duomenys būtų tvarkomi
dėl teisėto intereso (pateikiant nesutikimo motyvus), kurio siekia duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo,
kuriam teikiami asmens duomenys,
3.7. kad šis Sutikimas galioja visu mano buvimo informacinės sistemos www.infodebt.lt vartotoju laikotarpiu,
nebent yra atšaukiamas mano paties atskiru prašymu.
4. Suprantu, kad informacinėje sistemoje www.infodebt.lt esantys duomenys yra informacinio pobūdžio ir negali
būti vertinami kaip galutinė išvada ar oficiali pažyma. Taip pat, suprantu, jog informacinėje sistemoje
www.infodebt.lt esanti informacija yra renkama iš teisėtai veikiančių viešųjų valstybinių registrų, duomenų bazių,
kitų šaltinių ir nėra Bendrovės kuriama, keičiama ar kitaip modifikuojama. Taip pat, sutinku, kad Bendrovė nėra
atsakinga už pasekmes, kilusias dėl minėtos informacijos (duomenų) naudojimo.
5. Suprantu, kad kilus bet kokiems neaiškumams ar klausimams dėl savo asmens duomenų tvarkymo, galiu
kreiptis į Bendrovės paskirtą duomenų apsaugos pareigūną šiais kontaktais: 8 (5) 273 87 80; dap@gelvora.lt.
6. Suprantu, kad mano asmens duomenys bus saugomi galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka, vadovaujantis
ribotumo principu – asmens duomenys saugomi tik tokį terminą ir tokia apimtimi, kiek Bendrovei yra būtina,
siekiant įgyvendinti šiame Sutikime numatytus teisėtus duomenų tvarkymo tikslus. Nelikus teisėto tikslo mano
asmens duomenų tvarkymui, asmens duomenys turi būti sunaikinami.

