ASMENS DUOMENŲ APSAUGA VYKDOMOSE SUTARTYSE

1. Vykdydamos Sutartį Šalys įsipareigoja asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai – laikantis
Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens
duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų
tvarkymą.
2. Šalių atstovų, darbuotojų ar kitų fizinių asmenų, pasitelktų Sutarčiai sudaryti ar vykdyti
duomenys tvarkomi Sutarties sudarymo ir vykdymo, teisėto intereso siekiant pasinaudoti iš
Sutarties kylančiomis teisėmis, pareikšti ar apsiginti nuo ieškinių ar kitų reikalavimų, o taip
pat siekiant įvykdyti Šaliai taikomuose teisės aktuose numatytas pareigas tikslais bei juos
atitinkančiais teisiniais pagrindais.
3. Šalys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato
teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys
saugomi sutarties galiojimo laikotarpiu ir jai pasibaigus tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti
pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga Šalių teisėtiems interesams įgyvendinti ir
apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.
4. Gali būti tvarkomi šie Šalių vadovų, kitų darbuotojų, atsakingų asmenų ar atstovų,
atstovaujančių Šalims, duomenys (I) vardas, pavardė; (II) kontaktiniai duomenys (darbo
telefono numeris, darbo elektroninis paštas, darbovietės adresas; (III) užimamos pareigos;
(IV) įgaliojimų (atstovavimo) duomenys; (V) Šalių vardu ir interesais vykdomas
susirašinėjimas, ar kiti duomenys suformuojami Sutarties sudarymo ir vykdymo metu.
5. Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Šalių darbuotojai, atsakingi už Šalių tarpusavio
bendradarbiavimą ir ryšių palaikymą, taip pat vykdantys buhalterinės apskaitos, informacinių
sistemų priežiūros, verslo rodiklių analitikos ir verslo planavimo funkcijas; (II) informacinių
sistemų, kurias Šalys naudoja tarpusavio santykių valdymui, teikėjai ir prižiūrėtojai; (III)
mokesčių inspekcija bei kiti asmenys, kuriems teikti asmens duomenis Šalis įpareigoja teisės
aktai; (IV) bankai; (V) Šalių pasitelkiami kiti asmenys, susiję su Sutarties vykdymu.
6. Šalys įsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, įgaliotinius,
valdymo organų narius, savo subtiekėjų darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti
Sutarčiai su Šalimis sudaryti ir vykdyti, apie tai, kad jų asmens duomenys bus arba gali būti
perduoti Šalims ir bus arba gali būti Šalių tvarkomi Sutartyje nurodytais tikslais; kur ir kiek
laiko asmens duomenys bus saugomi, ir kas turės galimybę su jais susipažinti.

