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UAB “SWETRAK” INFORMACINIS PRANEŠIMAS  

DĖL ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS  

 

UAB Swetrak savo veiklos vykdymo, produktų tobulinimo, verslo augimo, turto valdymo ir apsaugos, 

personalo įdarbinimo ir administravimo tikslais tvarko asmens duomenis. Šiems tikslams pasiekti 

renkame Jūsų, kaip UAB Swetrak kandidato įsidarbinti, darbuotojo, laikinai įdarbinto arba dirbančio pagal 

sutartį personalo, kliento, potencialaus kliento, asmens duomenis. 

 

Jūsų privatumas ir asmens duomenys mums yra svarbūs. Šis informacinis pranešimas padės Jums 

suprasti, kodėl renkame Jūsų asmens duomenis, kaip juos naudojame ir kokias teises bei pasirinkimo 

galimybes Jūs turite patikėdami mums tvarkyti savo asmens duomenis.  

 

 

1. Kodėl naudojame Jūsų asmens duomenis? Duomenų tvarkymo tikslai.  

Asmens duomenys – tai informacija apie Jus, pagal kurią Jūs galite būti identifikuotas. Pvz., Jūsų vardas, 

pavardė, asmens kodas, el. pašto adresas, telefono numeris, CV ar motyvaciniai laiškai, IP adresas.  

 

UAB Swetrak renka, naudoja ar kitaip tvarko asmens duomenis tik tais atvejais, kai yra teisėtas tikslas ir 

teisinis pagrindas tai daryti. UAB Swetrak tvarko tik tiek asmens duomenų, kiek reikia ir tik laikydamasi 

taikomų asmens duomenų apsaugos teisės aktų. 

 

Dalį duomenų Jūs tiesiogiai pateikiate mums, kitą dalį duomenų mes galime gauti iš išorinių kompanijų 

(pvz., iš įdarbinimo kompanijos). 

 
Įdarbinimas 

 

 Pasirinkti Jūsų kandidatūrą įdarbinimui UAB Swetrak 

  

Siekiant su Jumis pasirašyti darbo sutartį, galime paprašyti tokios informacijos:  

 

 Jūsų CV ir motyvacinio laiško, kad žinotume Jūsų įgūdžius ir kompetencijas; 

 Jūsų mokslo įstaigų baigimo pažymėjimų, diplomų, sertifikatų, kvalifikacijos pažymėjimų; 

 Jūsų kontaktinių duomenų skirtų interviu planavimui ir vykdymui; 

 Atlikti Jūsų asmenybės vertinimus, siekiant išsiaiškinti Jūsų tinkamumą atitinkamai pareigybei 

UAB Swetrak užimti. 

 

Jeigu nepateiksite mums šios informacijos, negalėsime įvertinti, ar tinkate laisvai darbo vietai užimti.  
 

 Valdyti ir administruoti įdarbinimą 
 

Turime teisėtą interesą saugoti dokumentus ir informaciją, kurią pateikėte mums įdarbinimo metu, kad 

galėtume tinkamai tvarkyti ir administruoti žmogiškuosius išteklius. Saugome Jūsų duomenis tam, kad 

galėtume: 

 atlikti priėmimo į darbą veiksmus; 

 išsaugoti susirašinėjimo su kandidatais duomenis; 

 išsaugoti atrinktų kandidatų įrašus. 

 

 Saugoti Jūsų asmens duomenis, jei nepasirinkome Jūsų į tam tikrą pareigybę 
 

Jei Jūsų nepasirinkome į tam tikrą pareigybę, Jums gali būti svarbu, kad mes išlaikytume Jūsų asmens 

duomenis ir susisiektume su Jumis dėl ateityje atsirasiančios laisvos Jums tinkamos pareigybės. Dėl to 

prašysime Jūsų išankstinio sutikimo. Jūsų sutikimas gali būti atšauktas bet kuriuo metu ir užtikriname Jus, 
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kad sunaikinsime Jūsų asmens duomenis iš karto, gavę Jūsų prašymą dėl duomenų sunaikinimo. Jeigu 

sutiksite, Jūsų duomenys bus tvarkomi vienerius metus nuo sutikimo pasirašymo datos. 

 

 Pasirašyti įdarbinimo dokumentus, pasirinkus Jus į tam tikrą pareigybę 
 

Jei Jūs esate pasirinktas kandidatas įdarbinimui, paprašysime Jūsų papildomų asmens duomenų tam, 

kad galėtume:  

 atlikti patikrinimą prieš įdarbinant, pvz., patikrinti ar Jums suteiktas leidimas dirbti, atlikti kitus 

privalomus patikrinimus; 

 paprašyti pasitikrinti sveikatą, kad įsitikinti jog galite dirbti nurodytomis darbo sąlygomis; 

 gauti Jūsų asmens kodą, kad galėtume padaryti įrašus informacinėse sistemose; 

 siųsti Jums informaciją apie įdarbinimą, Jūsų darbo sutarties sąlygas. 

 

Jums nepateikus šios informacijos, negalėsime su Jumis sudaryti darbo sutarties, kadangi šių asmens 

duomenų tvarkymas yra privalomas pagal galiojančius teisės aktus.  

 

Žmogiškųjų išteklių valdymas 

 

Siekiant užtikrinti Jūsų teises ir įsipareigojimus, apibrėžtus darbo sutartyje, naudosime Jūsų asmens 
duomenis šiems tikslams:  
  

 Kompensacijų, darbo užmokesčio ir išmokų, įskaitant mokesčius, priedus, draudimą, mokėjimui; 
 Karjeros valdymui – stebėjimui ir reitingavimui (įskaitant pasiekimų ir darbo istorijos fiksavimą, 

lyderiavimo reitingavimą, perkėlimus, tikslus, užduotis, veiklos apžvalgos įrašus, mokymo ir 
tobulinimo planus); 

 Veiklos vertinimui įvertinti Jūsų darbinę veiklą ir suteikti Jums grįžtamąjį ryšį; 
 Mokymui, tobulinimui ir sertifikavimui; 
 Verslo kelionių ir išlaidų valdymui; 
 „Helpdesk“ palaikymui; 
 Dirbto laiko apskaitai. 

 
Neturėdami šios informacijos, negalėtume efektyviai vykdyti savo veiklos ir valdyti žmogiškųjų išteklių.   
 

 Valdyti ir administruoti personalo, finansų ir kitų funkcijų veiklą 
 
Jūsų darbo įmonėje metu, mes turime teisėtą interesą naudoti tam tikrus Jūsų asmens duomenis 
tinkamam verslo, finansų, žmogiškųjų išteklių administravimui bei valdymui. Todėl naudosime Jūsų 
asmens duomenis tokiems tikslams: 
 

 Įdarbinimui, žmogiškųjų išteklių planavimui, paskyrimams, įgūdžių paskirstymui, įsitraukimo 
valdymui ir pakaitos planavimui; 

 Biudžeto ir finansų planavimui ir administravimui; 
 Karjeros valdymo ir vertinimo sistemų stebėsenai; 
 Verslo ataskaitoms rengti; 
 Žmogiškųjų išteklių organizaciniam planavimui, tobulinimui ir valdymui, įskaitant lygių galimybių 

politikos efektyvumo stebėjimą, sąžiningą ir lygų visų darbuotojų traktavimą; 
 Darbuotojų mokymų planavimui ir vykdymui; 
 Darbo laiko ir viršvalandžių valdymui 
 Vidinei išlaidų analizei (komandiruočių, atlyginimų ir kitų išlaidų); 
 Komunikacijai su Jumis ir komunikacijos su kitais žmonėmis organizavimui ir palaikymui (įskaitant 

el. paštą ir elektroninę komunikaciją); 
 Mūsų naujienlaiškiams ir socialinei medijai (pvz., mes galime publikuoti informaciją, kur bus 

nurodyti darbuotojo asmens duomenys siekdami padidinti įmonės žinomumą rinkoje; informuoti 
apie darbuotojų pareigas, skelbti jų kontaktinius duomenis ir (ar) naujai prisijungusių kolegų 
duomenis); 

 Rizikos valdymui, pvz., evakuacijos planams; 
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 Projektų valdymui, pvz., komunikacijai reklamuojant konkretų projektą; 
 Statistiniais tikslais (atkreipkite dėmesį, kad statistinė ir ataskaitų informacija yra nuasmeninta, 

todėl konkretaus darbuotojo duomenų atsekti neįmanoma). 
 

Neturėdami šios informacijos, negalėsime efektyviai valdyti savo veiklos ir administruoti žmogiškųjų 
išteklių.   

 

 Pagerinti komunikaciją su kitais Consolis darbuotojais, darbą grupės ir UAB Swetrak 
viduje ir pasikeitimą žiniomis 

 
Komunikacinių platformų (Workplace, intranetas, kt.) tikslas – sukurti galimybę geriau komunikuoti 
darbuotojams įmonės viduje bei pasidalinti žiniomis. Visi asmens duomenys, įskaitant nuotraukas, turi 
būti talpinami paties darbuotojo savanoriškai arba turint jo sutikimą.  

  
Komunikacines platformas naudojame tam, kad darbuotojai turėtų geresnes komunikacijos galimybes ir 
šiuo tikslu tvarkome Jūsų duomenis tik esant išskirtinėms aplinkybėms. Pvz., kai reikia užblokuoti 
vartotoją, darbuotojui nutraukiant darbo sutartį arba panaikinti nepageidautinus duomenis (pvz., 
diskriminuojančius duomenis).  
 
Mes nevykdome jokių kitų veiksmų su Jūsų asmens duomenimis, įskaitant analizes ir vertinimus apie 
darbuotojų veiklą vykdomą komunikacijos platformose. Kad jūs galėtumėte naudotis mūsų komunikacijos 
platformomis, prašysime Jūsų sutikimo. Atkreipkite dėmesį, kad Jums nebus jokių neigiamų pasekmių, jei 
nuspręsite nesinaudoti šiomis komunikacijos platformomis.   
 

 Darbų saugos ir sveikatos, neįgalumo, ligų, įskaitant nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų 
bei neatvykimo į darbą duomenų valdymui  

 
Jūsų darbo įmonėje metu prašysime informacijos apie Jūsų sveikatos būklę tokiais tikslais:  

 
 įdarbinimo metu tam, kad nustatytume, ar galite dirbti konkretų darbą konkrečiomis darbo 

sąlygomis; 
 atliekant periodinį privalomąjį ar neeilinį sveikatos patikrinimą (pvz., po ilgo laikino 

nedarbingumo), kad apsaugotume Jūsų sveikatą nuo galimo profesinės rizikos veiksnių poveikio, 
siekiant išvengti traumų ar kitokio Jūsų sveikatos sutrikdymo; 

 įvertinant, ar taikomos efektyvios profesinės rizikos šalinimo ir mažinimo priemonės; 
 siekiant išvengti ar kuo anksčiau diagnozuoti profesines ligas; 
 siekiant bendrovėje sumažinti nelaimingų atsitikimų riziką ir užtikrinti saugesnę darbo aplinką, 

darbo metu vykdant darbuotojų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių 
medžiagų kontrolę; 

 darbe patiriamų traumų, nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų, darbuotojų saugos ir sveikatos, 
neįgalumo, ligų ir neatvykimų į darbą informacijos valdymui.   

 
Neturėdami šios informacijos, negalėsime užtikrinti Jūsų teisių įgyvendinimo (pvz., draudimo išmokos). 
 
Šiuos duomenis renkame vadovaujantis Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu ir kitais darbuotojų 
saugos ir sveikatos norminiais teisės aktais, kad Jums būtų sudarytos saugios ir sveikatai nekenksmingos 
darbo sąlygos. 
 

 Saugoti Jūsų asmens duomenis pasibaigus darbo sutarčiai 

 

Pasibaigus darbo sutarčiai, toliau tvarkysime tik tuos buvusių darbuotojų asmens duomenis, kuriuos 

būtina saugoti pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus. Nereikalingus asmens duomenis sunaikinsime.  
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ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ IR PARDAVIMO FUNKCIJŲ VALDYMAS 

 

 Užtikrinti mūsų turto bei Jūsų informacijos saugumą 

 
Turime užtikrinti, kad mūsų turtas, t.y. konfidenciali informacija ir infrastruktūra, yra saugūs. Tai darome 
teisėto UAB Swetrak intereso pagrindu šiais tikslais:  

 
 Fizinei įėjimo kontrolei, įskaitant vaizdo kameras saugumui užtikrinti, bet ne asmens elgsenos 

stebėjimui; 
 Leidimų ir įgaliojimų, skirtų patekimui į patalpas ir prieigai prie informacijos, įrangos ir 

infrastruktūros, išdavimui, valdymui ir anuliavimui; 
 IT sistemų prieigos kontrolei bei stebėsenai; 
 IT gedimų atskaitomybei bei sprendimui; 
 Sistemų administravimui, palaikymui, vystymui, valdymui ir priežiūrai; 
 Darbuotojo registracijos numeriui, prieigos prie kompiuterio ar kitos įrangos išdavimui ir 

autentifikacijai, identifikacinių kodų, slaptažodžių, atsakymų į saugumo klausimus išdavimui; 
 Pagalbai (helpdesk) sprendžiant darbuotojų užklausas arba registruojant darbuotojų praneštus 

incidentus; 
 Komunikacijos įrenginių ir paslaugų apsaugai, pvz. telefonų, el. pašto; 
 Jūsų asmens duomenų apsaugai mūsų sistemose, programose ir/ar duomenų bazėse; 
 Prašome atkreipti dėmesį, kad vaizdo stebėjimo kameros gamybinėse patalpose skirtos stebėti 

tik įrangos darbą ir gamybos procesą. Neturime tikslo stebėti konkretaus darbuotojo veiksmų.  
 
Neturėdami šios informacijos, negalėsime efektyviai apsaugoti ir valdyti UAB Swetrak nuosavybės ir 
Jūsų informacijos.   

 

 Užkirsti kelią nusikalstamiems veiksmams, sukčiavimo atvejams bei ginti savo interesus 
teisme 

 
Turime teisėtą interesą nustatyti ir išvengti nusikalstamų bei sukčiavimo atvejų bei ginti savo interesus 
teisme. Šiam tikslui įgyvendinti, galime naudoti ar rinkti Jūsų asmens duomenis, tačiau tik įstatymų 
nustatytose ribose.    
  
Neturėdami šios informacijos, negalėsime vykdyti savo teisinių įsipareigojimų.  

 

 Vykdyti UAB Swetrak teisinius įsipareigojimus  

 
UAB Swetrak, kaip organizacija, turi veikti laikydamasi įvairių Consolis vidaus ir taikomų teisės aktų 
reikalavimų. Todėl Jūsų asmens duomenys gali būti renkami:  
  

 Anti-korupciniais tikslais, siekiant išvengti interesų konfliktų ir pinigų plovimo; 
 Vesti pažeidimų, incidentų ir asmens duomenų incidentų registrą; 
 Registruoti įrašus, parodančius atitikimą asmens duomenų apsaugos teisės aktams;  
 Daryti įrašus, parodančius atitikimą įstatymams susijusiems su asmens teisių lygybe ir asmenų 

anti-diskriminacija (prašome atkreipti dėmesį, kad šiam tikslui galime rinkti informaciją apie 
negalią, darbo apribojimus dėl sveikatos ir pan.);  

 Saugoti buvusių darbuotojų duomenis teisinių įsipareigojimų vykdymui, pvz., mokesčių apskaitos 
tikslais; 

 Saugoti buvusių klientų duomenis teisinių įsipareigojimų vykdymui, pvz., mokesčių apskaitos 
tikslais; 

 Atlyginti Jums ar trečiajai šaliai teisėtus skundus ar tirti tokius skundus. 
 

Galime tvarkyti ir rinkti Jūsų asmens duomenis šiais tikslais tik įstatymų numatytose ribose.  
 
Neturėdami šios informacijos, negalėsime vykdyti savo teisinių įsipareigojimų. 
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PARDAVIMŲ IR FINANSŲ VALDYMAS 

 

 Atlikti patikrinimams prieš pasirašant sutartį ir patikrinti turimas sutartis  

   

Tam, kad galėtume pasirašyti sutartį su Jumis ar Jūsų atstovaujama įmone ir vykdyti mūsų sutartinius 

įsipareigojimus bei teises, mums gali reikėti pasinaudoti kai kuriais Jūsų asmens duomenimis, pvz. 

kontaktais, banko sąskaitos duomenimis, kad:  

  

 atliktume iki-sutartinius patikrinimus; 

 pateiktume Jums laiškus ir kitą komunikaciją dėl pasiūlymo, taip pat susirašinėjimui dėl sutarties, 

vietos, sąskaitų pateikimo t.t.; 

 parengti sutartį su Jumis ar Jūsų atstovauja įmone; 

 tiektume Jums mūsų paslaugas ir/ar produkciją; 

 apmokėjimo klausimams spręsti; 

 sąskaitoms-faktūroms išrašyti. 

 

Neturėdami šios informacijos, negalėsime vykdyti sutarties su Jumis ar Jūsų atstovaujama įmone ir 

laikytis sutartyje numatytų sąlygų.  

 

 Saugoti Jūsų asmens duomenis pasibaigus sutarčiai 

 

Pasibaigus sutarčiai, toliau tvarkysime tik tuos Klientų ar klientų atstovų asmens duomenis, kuriuos būtina 

saugoti pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus. Šiuo metu sutartys su klientais saugomos 10 metų po 

sutarties pasibaigimo. Saugosime Jūsų asmens duomenis tik tiek laiko, kiek tai reikalinga tikslams 

pasiekti, nebent teisės aktai leidžia arba reikalauja ją saugoti ilgiau. Nereikalingus asmens duomenis 

sunaikinsime.   

 

 Valdyti ir administruoti mūsų pardavimus ir finansus 

 

Turime teisėtą interesą tvarkyti kai kuriuos Jūsų asmens duomenis tam, kad galėtume tinkamai vykdyti ir 

administruoti savo verslą. Todėl, naudojame Jūsų asmeninę informaciją tokiais tikslais:  

 klientų, partnerių ar tiekėjų asmens duomenys naudojami buhalterinei apskaitai (pvz. 

pavadinimas, pagrindiniai kontaktai, banko sąskaita, pervedimai); 

 sudaryti klientų ir potencialių klientų duomenų bazę su jų vardais, pavardėmis, el.pašto adresais 

ir adresais; 

 santykių su klientais valdymui; 

 rizikos valdymui; 

 projektų valdymu; 

 aptarnavimui po pardavimo. 

 

Neturėdami šios informacijos, negalėsime efektyviai valdyti savo verslo ir pardavimų proceso.  

 

 Gauti iš Jūsų atgalinį ryšį  

 

Galime paprašyti savo darbuotojų ar klientų užpildyti pasitenkinimo darbu ar projektu anketą, kad 

galėtume tinkamai valdyti savo žmogiškuosius resursus ar projektus. Jūsų asmeninis atsakas padės 

mums kuriant tolesnio verslo strategiją, atsižvelgiant į apklausoje nurodytus poreikius. Iškilus būtinybei 

vykdyti tokią apklausą, kreipsimės į Jus prašydami Jūsų sutikimo dalyvauti minėtoje apklausoje. Jums 

nebus jokių pasekmių jei nesutiksite dalyvauti tokioje apklausoje. 

   

 

 

 



 

Asmens duomenų apsauga  
CONPOL-

PRIVACY 

INFORMACINIS PRANEŠIMAS Psl. 6 

 

2018-05-25 

 Teikti Jums tiesioginės rinkodaros pasiūlymus ir UAB Swetrak naujienlaiškį  

 

Teiksime tiesioginės rinkodaros pasiūlymus ir/arba mūsų naujienlaiškius susijusius su Consolis 

produktais ir/arba paslaugomis tik tiems duomenų subjektams, kurie bus davę savo sutikimą.  

Jei Jūsų nedomins mūsų pasiūlymai ir naujienlaiškiai visuomet jų galėsite atsisakyti atsiųsdami mums 

el.laišką gdpr@Swetrak.lt.  

   

 Pagerinti Jūsų darbą internete  

 

Renkame mūsų internetinio puslapio lankytojų informaciją per slapukus (angl. cookies), įdiegtus Jūsų 

įrenginyje: 

 

 Socialinės medijos slapukai naudojami socialinei medijai integruoti į mūsų internetinius puslapius, 

kad galėtumėte nedelsdami „pamėgti“ ir „pasidalinti“ (angl. Like or Share) patikusiu pranešimu, 

puslapiu ar produktu Jūsų mėgstamuose tinkluose.  

 Reklaminiai slapukai leidžia reklamuotis internetinėje erdvėje (angl. online), parodyti konkrečiai 

Jums galimai įdomią reklamą. Slapukai (angl. cookies) naudojami tam tikriems su Jumis 

susijusiems asmeniniams aspektams įvertinti ir numatyti, pagrinde analizuoti Jūsų susidomėjimą 

UAB Swetrak paslaugomis ar produktais. 

 

 Atlyginti gavus nusiskundimų dėl kokybės  

 

Turime teisėtą interesą tvarkyti Jūsų asmens duomenis tam, kad galėtumėm atlikti Jums mokėtinų sumų 

grąžinimą.  

  

 

2. Kam atskleidžiame Jūsų asmeninę informaciją? 

 

UAB Swetrak įsipareigoja išlaikyti su Jumis susijusios informacijos konfidencialumą. Mes taip pat 

laikysimės visų teisinių reikalavimų dėl asmens duomenų dalijimosi ir atskleidimo. Jei tai yra teisėta, UAB 

Swetrak gali atskleisti informaciją šiems gavėjams: 

 
 Vietinėms ir valstybinėms valdžios institucijoms, kitoms įstatymų numatytoms ar viešosioms 

įstaigoms, pvz., Mokesčių inspekcijai; 
 Privačioms arba viešosioms gydymo įstaigoms ar sveikatos atstovams sveikatos, socialinės 

rūpybos, priežiūros srityje; 
 Nusikalstamumo nustatymo ir prevencijos valdžiai ir susijusioms institucijoms; 
 Profesinėms organizacijoms ir institucijoms (atkreipiame dėmesį, kad įvairios priežiūros ir 

profesinės organizacijos turi įgaliojimus prašyti informacijos apie mūsų įmonę ir personalą. 
Stengsimės padėti tokioms įstaigoms atlikti tyrimus, tuo pačiu sieksime, kad mūsų personalo 
teisės ir privatumas būtų kiek įmanoma daugiau apsaugotas); 

 Produktų ir paslaugų tiekėjams: atkreipiame dėmesį, kad naudojamės trečiųjų šalių paslaugomis, 
siekdami užtikrinti mūsų veiklą įdarbinimo, personalo, darbo užmokesčio apskaičiavimo, IT ir 
kitose srityse. Pavyzdžiui, naudojame personalo ir darbo užmokesčio apskaitos sistemą, kurią 
administruoja ir valdo išorinė įmonė. Dalinamės informacija tik tuo atveju, jei be tokios 
informacijos trečioji šalis negalėtų teisėtai teikti mums paslaugų. UAB Swetrak atskleidžia Jūsų 
asmens duomenis tik tai trečiajai šaliai, kuri raštu įsipareigoja užtikrinti tinkamą apsaugos lygį; 

 Kitiems Consolis grupės vienetams. Kaip pasaulinė organizacija Consolis gali dalintis informacija 
su kitais Consolis grupės vienetais. Visi Consolis grupės vienetai privalo laikytis Consolis 
Privatumo politikos ir kitų su tuo susijusių politikų bei procedūrų); 

 Consolis personalui mūsų šalyje ir globaliai Consoilis organizacijoje, kad užtikrinti sistemų 
veikimą ir bendradarbiavimą. (Prašome atkreipti dėmesį, kad visas mūsų personalas yra 
susaistytas konfidencialumo sutartimis/įsipareigojimais). 
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3. Kaip apsaugosime Jūsų asmens duomenis? 
 
UAB Swetrak taiko atitinkamas technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti Jūsų asmens 
duomenims bei jų konfidencialumui ir vientisumui užtikrinti. Laikydamasis duomenų apsaugos įstatymų, 
UAB Swetrak vidaus politikos, UAB Swetrak palaiko saugumą visose technologijų infrastruktūros vietose, 
vadovaujasi strateginėmis asmens duomenų saugumo pažeidimų taisyklėmis bei procedūromis. Asmens 
duomenų pažeidimo atveju UAB Swetrak informuoja atitinkamus asmens duomenų subjektus ir 
instancijas pagal privalomus teisės aktų reikalavimus. 
  
Tais atvejais, kai dėl duomenų saugumo pažeidimo gali kilti didelis pavojus asmens duomenų subjektų 
teisėms ir laisvėms, UAB Swetrak nepagrįstai nedelsdama praneš kiekvienam asmens duomenų 
subjektui nurodydama kokių priemonių ėmėsi pažeidimui sumažinti ir kitą susijusią informaciją. 
 
 

4. Jūsų asmens duomenų perdavimas už Europos ekonominės erdvės ribų? 
 
Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas draudžia perduoti asmens duomenis už Europos ekonominės 
erdvės ribų (toliau – EEE), nebent būtų įvykdyti specialūs reikalavimai tokių asmens duomenų apsaugai. 
 
Dėl šios priežasties imamės papildomų priemonių, kai Jūsų asmens duomenys yra perduodami už EEE 
ribų. Konkrečiai, taikomos Standartines sutarčių sąlygos, patvirtintas Europos Komisijos. Į kai kurias šalis, 
kurios Europos Komisijos sprendimu yra pripažintos kaip teikiančios adekvačią apsaugą, duomenis 
perduodame remdamiesi minėtais Europos Komisijos sprendimais. Siunčiant Jūsų duomenis į JAV, kur 
veikia mūsų išorės partneriai, remiamės ES-JAV Privatumo skydo sistema. Įmonių, kurios turi Privatumo 
skydo sertifikatus, sąrašas yra prieinamas viešai ES-JAV Privatumo sistemos (ES-US Privacy Shield 
Framework) internetiniame puslapyje.  
 
 

5. Kaip ilgai saugome Jūsų asmeninius duomenis? 
 
UAB Swetrak saugos Jūsų asmens duomenis remiantis UAB Swetrak vidaus tvarkose ir galiojančiuose 
teisės aktuose nustatytais terminais. Saugosime Jūsų asmens duomenis tik tiek laiko, kiek jie bus 
reikalingi nustatytiems tikslams pasiekti, nebent galiojantys teisės aktai leidžia arba numato ilgesnį 
saugojimo terminą.   
 
 

6. Jūsų teisės 
 
Atsižvelgiant į galiojančius vietos teisės aktus, susiklosčius tam tikroms aplinkybėmis Jūs turite teisę: 

 prašyti priėjimo ir gauti Jūsų asmens duomenų kopiją; 
 pakeisti Jūsų asmens duomenis, jei jie yra netikslūs arba neišsamūs; 
 prašyti gauti Jūsų asmeninę informaciją struktūrizuotu, dažniausiai naudojamu elektroniniu būdu 

nuskaitomu formatu; 
 prašyti, kad Jūsų duomenys būtų perduoti trečiajam asmeniui / šaliai; 
 prašyti sunaikinti Jūsų asmens duomenis; 
 prašyti apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Pavyzdžiui, kartu su prašymu ištaisyti Jūsų 

asmeninius duomenis turite teisę laikinai, kol bus išspręstas duomenų ištaisymo prašymas, 
apriboti UAB Swetrak naudojimąsi Jūsų asmens duomenimis; 

 nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu; pvz., nesutikti gauti tiesioginės rinkodaros 
pranešimų; 

 bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, jei duomenys buvo tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu; 
 prieštarauti profiliavimui bet kuriuo metu ir nemokamai; 
 prieštarauti tiesioginei rinkodarai bet kuriuo metu ir nemokamai; 
 nebūti subjektu sprendimų, priimamų automatinio tvarkymo ir profiliavimo būdu. 

  
Jei Jūs esate nepatenkintas tuo, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis, susisiekite su UAB Swetrak 
Asmens duomenų apsaugos atstovu gdpr@Swetrak.lt. Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą dėl mūsų 
veiksmų nacionalinei asmens duomenų priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos 
Inspekcijai. 
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7. Susisiekite su mumis  

Norėdami gauti daugiau informacijos apie šį pranešimą arba jei norite sužinoti savo teises, kreipkitės į 

UAB Swetrak Asmens duomenų apsaugos atstovą el.paštu gdpr@Swetrak.lt. Jei įmanoma, prašome 

konkretizuoti savo paklausimą ir/ar teisę apie kurią norite sužinoti daugiau, kad galėtume parengti detalų 

atsakymą į Jūsų paklausimą.  

 

 

8. Daugiau informacijos apie mus ir atnaujinimai  
 
Šiuo Informaciniu pranešimu UAB Swetrak nurodo, kad yra Consolis grupės įmonė Lietuvoje, priskirta 
TRANSPORTATION&UTILITIES sektoriui. Consolis reiškia Consolis įmonių grupę.   
  
Šiame Informaciniame pranešime aprašomas visas Jūsų asmens duomenų tvarkymas. Apie bet kokį šio 
dokumento atnaujinimą Jums bus išsiųstas pranešimas el. paštu. 
 
 
Duomenų valdytojo rekvizitai: 
 
UAB „Swetrak“ 
Juridinio asmens kodas: 110811148 
Buveinės adresas: Gamyklų g 1 Marijampolė 
tel. +37034398712 , el. paštas gdpr@Swetrak.lt  
 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
PATVIRTINTA: UAB Swetrak direktoriaus įsakymu 2018-05-25 Nr. 1-18-15A. 
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