UAB „BALTAS DOBILAS“
UŽKLAUSIMUS DĖL „VYNO DĖŽĖ“ PRENUMERATOS PATEIKUSIŲ ASMENŲ PRIVATUMO POLITIKA
Mes rūpinamės Jūsų informacijos apsauga ir laikomės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (GDPR)1
bei kitų įstatymų, saugančių Jūsų informaciją. Norėdami sužinoti daugiau, atidžiai perskaitykite šį pranešimą. Jei jus domina
detalesnė informacija, ją rasite lentelėje, pridėtoje prie šio pranešimo.
1. Kaip turėčiau skaityti šį pranešimą?
Šiame pranešime bus atsakyta į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie
Jus. Jei turite kokių nors klausimų arba bet kuri iš šio pranešimo dalis yra neaiški, mūsų kontaktinis asmuo yra pasirengęs
Jums padėti, kaip aprašyta šio pranešimo 13 dalyje. Prašome atkreipti dėmesį, kad bet kokia žodžio „mes“ forma šiame
pranešime reiškia mūsų Bendrovę, kaip nurodyta pranešimo 2 skyriuje.
2.

Kas yra atsakingas už mano informacijos apsaugą?

Mes esame: UAB „Baltas dobilas“
Mūsų įmonės kodas yra: 303346220
Mūsų adresas: Konstitucijos pr. 21C, Vilnius
3.

Kodėl renkate informaciją apie mane?

Mes teikiame alkoholinių gėrimų prekybos bei pristatymo į namus paslaugas, o jūs pateikėte užklausimų dėl šių paslaugų
suteikimo. Taip pat, turime teisėtą interesą savo klientams reklamuoti panašias savo prekes ir paslaugas, teirautis dėl suteiktų
prekių ir paslaugų kokybės el. paštu. Siekdami tai daryti mes turime rinkti, naudoti ir saugoti informaciją apie Jus.
4.

Kokią informaciją turėčiau Jums pateikti ir kodėl?

Susisiekimui su užklausas dėl „Vyno dėžė“ prenumeratos pateikusiais asmenimis Jūs turėtumėte pateikti šią informaciją
apie save:
 vardą ir pavardę;
 el. pašto adresą;
 telefono numerį.
5.

Kurią informaciją apie mane renkate iš kitų šaltinių?

Iš kitų šaltinių informacija nėra renkama.
6.

Koks yra teisinis informacijos apie mane rinkimo pagrindas?

Mes renkame informaciją apie Jus teisėtai, nes:
 Jūs pateikėte užklausimą dėl paslaugų teikimo ar pirkimo-pardavimo sutarties su Jumis sudarymo (GDPR 6 str. 1
d. b p.);
 Mes turime teisėtą interesą naudoti savo klientų el. pašto duomenis savo panašių prekių ar paslaugų reklamai,
grįžtamojo ryšio informacijai apie suteiktų prekių ar paslaugų kokybę (GDPR 6 str. 1 d. f p.).

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)
(Tekstas svarbus EEE)
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7.

Ar priimate automatinius sprendimus? Ar mane profiliuojate?

Automatinis sprendimų priėmimas nėra vykdomas. Pagal jūsų pateiktus asmens duomenis, tiesioginės rinkodaros tikslu,
ateityje gali būti vykdomas jūsų asmens duomenų profiliavimas pagal Jūsų pirkimo istoriją, siekiant pasiūlyti jums
individualiai pritaikytus sprendimus ir pasiūlymus. Jūs bet kada galite nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu
automatizuotu būdu, įskaitant profiliavimą, arba tam prieštarauti. Tokiu atveju, profiliavimo veiksmai Jūsų atžvilgiu bus
nedelsiant nutraukti.
Ar renkate jautrią informaciją apie mane?

8.

Jautri informacija apie Jus nėra renkama.
Ar kam nors perduodate informaciją apie mane?

9.

Informacija apie Jus gali būti perduodama:
 pašto paslaugas teikiančioms bendrovėms;
 vežėjams;
 mūsų paslaugų teikėjams prisiimantiems teisės aktų asmens duomenų apsaugos srityje numatytus įsipareigojimus
dėl konfidencialumo ir saugumo, t.y. rinkodaros, buhalterinės apskaitos ir kitas panašias paslaugas mums
teikiančioms bendrovėms.
Ar perduodate informaciją apie mane už Europos ekonominės erdvės2 ribų?

10.

Informacija už Europos ekonominės erdvės ribų (visos Europos Sąjungos valstybės narės bei Islandija, Lichtenšteinas ir
Norvegija) nėra perduodama.
Kiek laiko saugote informaciją apie mane?

11.

Informaciją apie Jus saugosime iki tol, kol susisieksime su Jumis. Jei vėliau tapsite mūsų klientu, informaciją saugosime
vadovaudamiesi bendrąją dokumentų saugojimo rodykle arba atitinkamiems teisiniams santykiams taikytinu ieškinio
senaties terminu, priklausomai nuo to, kuris ilgesnis.
Dėl mūsų teisėto intereso siunčiamų rinkodaros pranešimų turimus Jūsų duomenis saugosime iki tol, kol bendrovė užsiims
tiesiogine rinkodara, nebent atsisakysite gauti tokį turinį.
Kokios mano teisės?

12.

Jei norite imtis žemiau nurodytų veiksmų, prašome kreiptis į mūsų bendrovę 2 punkte nurodytais kontaktiniais duomenimis.
Prašome atkreipti dėmesį, jog šioms teisėms gali būti taikomos įstatymų numatytos sąlygos ir išimtys.








Teisė pateikti prašymą susipažinti su turima informacija apie Jus;
Teisė pateikti prašymą ištaisyti turimą informaciją apie Jus;
Teisė pateikti prašymą ištrinti turimą informaciją apie Jus;
Teisė pateikti prašymą apriboti prieigą prie turimos informacijos apie Jus ar jos ištrynimą;
Teisė ginčyti Jūsų informacijos rinkimą, naudojimą ir saugojimą mūsų bendrovėje;
Teisė pateikti prašymą išeksportuoti Jūsų duomenis arba perkelti juos į kitą bendrovę;
Teisė pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Jūs galite bet kuriuo metu atsisakyti dėl mūsų teisėto intereso siunčiamų rinkodaros turinio pranešimų.
13.

Kaip galite man padėti?

Jeigu Jūs turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su tuo, kaip mes renkame, naudojame ir saugome duomenis
apie Jus, mes esame pasirengę Jums padėti. Jei Jums reikalinga pagalba, prašome kreiptis el. paštu paštu bdar@integre.lt.

