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P A T V I R T I N T A 
UAB Trijų artelė direktoriaus 
2016-01-28 įsakymu Nr. VĮ16-1 

 
 
 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS 
 
 
1. Šios asmens duomenų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja interneto 

sveitainės www.zidiniai.lt  (toliau – Interneto svetainė) lankytojo (fizinio asmens), susikūrusio savo 
paskyrą Interneto svetainėje (toliau – Pirkėjas), pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir 
saugojimo principus bei tvarką. 

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės 
apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų rinkimą, 
tvarkymą ir saugojimą. 

3. Asmens duomenų valdytojas yra UAB Trijų artelė, juridinio asmens kodas 235497560, 
buveinės adresas Sporto g. 2, Kaunas, veiklavietė Topolių g. 6, Rumšiškės, Kaišiadorių r. (toliau – 
Įmonė).  

4. Už asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą Įmonė atsako teisės aktų nustatyta 
tvarka. 

5. Įmonė, tvarkydama Pirkėjų asmens duomenis, vadovaujasi šiais pagrindiniais principais: 
5.1. Asmens duomenys renkami, tvarkomi ir naudojami apibrėžtu tikslu. 
5.2. Asmens duomenys renkami iš paties Pirkėjo.  
5.3. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, t. y. Pirkėjo sutikimu.  
5.4. Asmens duomenis tvarko tik tie Įmonės darbuotojai, kuriems yra suteikta tokia teisė. 
5.5. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali. 
5.6. Asmens duomenys saugomi ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. 
5.7. Apie asmens duomenų tvarkymą nustatyta tvarka pranešama Valstybinei duomenų 

apsaugos inspekcijai. 
6. Renkami šie Pirkėjo asmens duomenys: vardas ir pavardė, adresas, telefono numeris ir 

elektroninio pašto adresas.  
7. Pirkėjo asmens duomenys renkami, tvarkomi ir naudojami elektroninės prekybos tikslu 

(e. parduotuvės veikloje), kad būtų įmanoma: 
7.1. Apdoroti Pirkėjo teikiamus prekių užsakymus. 
7.2. Pranešti Pirkėjui apie užsakymo įvykdymo galimybes. 
7.3. Surašyti ir pateikti Pirkėjui apskaitos dokumentus. 
7.4. Užtikrinti prekių pristatymą Pirkėjui. 
7.5. Įvykdyti kitas pardavėjo pareigas, tenkančias Įmonei pagal sutartį ir galiojančius teisės 

aktus.  
8. Susikurdamas savo paskyrą Interneto svetainėje Pirkėjas privalo registravimosi anketoje 

nurodyti teisingus asmens duomenis. 
9. Registruodamasis Pirkėjas sutinka, kad jo nurodyti asmens duomenys būtų tvarkomi 

Taisyklėse apibrėžtu tikslu.  
10. Įmonė įsipareigoja Pirkėjo asmens duomenų neperleisti tretiesiems asmenims, išskyrus 

teisės aktų nustatytus privalomo duomenų teikimo atvejus.  
11. Įmonė, siekdama užtikrinti efektyvią asmens duomenų tvarkymo kontrolę, 

nenutrūkstamą asmens duomenų tvarkymą, savo informacinės sistemos atkūrimą ir autorizuotą 
asmens duomenų naudojimą, įgyvendina šias duomenų apsaugos priemones: 

11.1. Administracines – saugus duomenų rinkmenų ir jų archyvų tvarkymas, Įmonės 
darbuotojų supažindinimas su Taisyklėmis, periodinis rizikos įvertinimas, Taisyklių laikymosi 
kontrolė. 

11.2. Techninės ir programinės įrangos apsaugos – darbo vietų priežiūra, slaptažodžių 
naudojimas, Įmonės informacinės sistemos ir duomenų bazių apsauga nuo neteisėto asmens 
duomenų atskleidimo, kopijavimo, pakeitimo ar sunaikinimo, apsauga nuo kompiuterinių virusų ir 
kitų kenksmingų kompiuterių programų. 

11.3. Kompiuterių tinklų apsaugos – nepageidaujamų duomenų paketų filtravimas. 
12. Pirkėjo asmens duomenų saugojimo terminas yra 2 metai nuo paskutinio prisijungimo 

prie Pirkėjo paskyros Interneto svetainėje. Panaikinus paskyrą, Pirkėjo asmens duomenys 
sunaikinami (ištrinami iš kompiuterių atminties taip, kai jų nebūtų įmanoma atkurti įprastu būdu). 
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Vykdant Pirkėjo užsakymus surašyti apskaitos ir kiti dokumentai saugomi laikantis teisės aktų 
nustatytų terminų. 

13. Susikurdamas savo paskyrą Interneto svetainėje Pirkėjas išreiškia sutikimą dėl jo 
asmens duomenų tvarkymo ir panaudojimo pagal šias Taisykles. Pirkėjas, nepageidaujantis, kad jo 
asmens duomenys būtų toliau tvarkomi ir panaudojami apibrėžtu tikslu, turi teisę pranešti Įmonei 
apie paskyros panaikinimą.  

14. Gavusi Pirkėjo pranešimą apie asmens duomenų tvarkymo nutraukimą, Įmonė 
nedelsdama ir neatlygintinai panaikina Pirkėjo paskyrą Interneto svetainėje, nutraukia asmens 
duomenų tvarkymo veiksmus ir informuoja apie tai Pirkėją. 

15. Pirkėjas turi teisę keisti ir (arba) atnaujinti registravimosi anketoje pateiktą informaciją. 
16. Pirkėjas, apie tai iš anksto pranešęs Įmonei, turi teisę susipažinti su atliktais veiksmais, 

susijusiais su jo asmens duomenų tvarkymu, Įmonės veiklavietėje (darbo laiku).   
17. Visi Pirkėjo pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, teikiami Įmonei 

elektroniniu paštu info@zidiniai.lt arba siunčiami adresu Topolių g. 6, Rumšiškės, 56336 
Kaišiadorių r. 

18. Įmonės atsakymai Pirkėjui teikiami ta pačia forma, kuria buvo gautas pradinis 
pranešimas, ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo pranešimo gavimo dienos. 

19. Įmonė turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Taisykles. Taisyklės peržiūrimos ne rečiau 
kaip kartą per 2 metus ir, reikalui esant, atnaujinamos. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja 
nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos. Jeigu Pirkėjas nesutinka su Taisyklių papildymais ir 
pakeitimais, jis turi teisę pranešti Įmonei apie savo paskyros panaikinimą per 20 dienų nuo naujos 
Taisyklių redakcijos paskelbimo Interneto svetainėje. Jeigu Pirkėjas nustatytu terminu nepraneša 
apie paskyros panaikinimą, laikoma, jog Pirkėjas sutinka su naujos Taisyklių redakcijos taikymu. 

 
 
 


