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ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS
1. Asmens duomenų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja interneto
sveitainės www.zidiniai.lt (toliau – Interneto svetainė) lankytojų fizinių asmenų, susikūrusių savo
paskyras Interneto svetainėje (toliau – Pirkėjai), asmens duomenų tvarkymą.
2. Taisyklės parengtos vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl
laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendruoju duomenų
apsaugos reglamentu) bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą
(toliau kartu – taikytini teisės aktai).
3. Duomenų valdytojas: UAB Trijų artelė, juridinio asmens kodas 235497560, buveinės
adresas Sporto g. 2, Kaunas, veiklavietė Topolių g. 6, Rumšiškės, Kaišiadorių r. (toliau – Įmonė).
4. Visi Pirkėjų pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, gali būti teikiami Įmonei
elektroniniu paštu vadyba@zidiniai.lt arba siunčiami adresu Topolių g. 6, Rumšiškės, 56336
Kaišiadorių r.
5. Įmonė, tvarkydama Pirkėjų asmens duomenis, vadovaujasi pagrindiniais principais,
įtvirtintais taikytinuose teisės aktuose.
6. Asmens duomenys renkami iš pačių Pirkėjų, įkuriančių paskyras Interneto svetainėje ir
nurodančių jose šiuos savo asmens duomenis: vardas ir pavardė, adresas, telefono numeris,
elektroninio pašto adresas.
7. Asmens duomenų pateikimas yra reikalavimas, kurį būtina įvykdyti norint sudaryti sutartį
(pateikti užsakymą). Pirkėjas, pageidaujantis pirkti Įmonės prekių, privalo registruodamasis
Interneto svetainėje nurodyti teisingus savo asmens duomenis šių Taisyklių 6 punkte apibrėžta
apimtimi, o jų nepateikęs – negalėtų teikti užsakymų ir (ar) reikalauti jų įvykdymo.
8. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: tvarkyti asmens duomenis būtina siekiant
įvykdyti sutartį su Pirkėju (jo pateiktą užsakymą), taip pat siekiant imtis veiksmų Pirkėjo prašymu
prieš sudarant sutartį (teikiant užsakymą).
9. Asmens duomenys tvarkomi elektroninės prekybos tikslais (e. parduotuvės veikloje), kad
būtų įmanoma:
9.1. apdoroti Pirkėjų teikiamus prekių užsakymus;
9.2. pranešti Pirkėjams apie užsakymo įvykdymo galimybes ir suteikti išsamią informaciją
apie prekių savybes;
9.3. surašyti ir pateikti Pirkėjams apskaitos dokumentus;
9.4. užtikrinti prekių pristatymą Pirkėjams;
9.5. įvykdyti Įmonei tenkančias kitas pardavėjo pareigas.
10. Įmonė įsipareigoja asmens duomenų neperleisti tretiesiems asmenims, išskyrus teisės
aktų nustatytus privalomo duomenų teikimo atvejus. Asmens duomenys neperduodami į trečiąją
valstybę arba tarptautinei organizacijai.
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11. Pirkėjų asmens duomenys gali būti pateikti šių kategorijų duomenų gavėjams:
11.1. Įmonės darbuotojams, kuriems duomenys yra būtini priimant ir vykdant Pirkėjų
užsakymus;
11.2. kompetentingoms valstybės institucijoms, turinčioms teisę gauti asmens duomenis
pagal taikytinus teisės aktus;
11.3. teismui, jeigu siekiant apsaugoti Įmonės interesus turi būti pareikštas ieškinys.
12. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis: 2 (dveji) 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). Vykdant
Pirkėjo užsakymus surašyti apskaitos ir kiti dokumentai saugomi archyvavimo tikslu laikantis
taikytinuose teisės aktuose nustatytų terminų.
13. Pirkėjai turi teisę prašyti, kad Įmonė:
13.1. leistų susipažinti su tvarkomais jų asmens duomenimis. Pirkėjai gali susipažinti su
tvarkomais asmens duomenimis, prisijungę prie savo paskyros Interneto svetainėje;
13.2. ištaisytų tvarkomus jų asmens duomenis. Pirkėjai gali keisti (atnaujinti) pateiktus
asmens duomenis, prisijungę prie savo paskyros Interneto svetainėje;
13.3. ištrintų tvarkomus jų asmens duomenis arba apribotų tvarkymą.
14. Pirkėjai turi teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat turi teisę į duomenų
perkeliamumą. Pirkėjas, nepageidaujantis, kad jo asmens duomenys būtų toliau tvarkomi ir
panaudojami apibrėžtais tikslais, turi teisę pranešti Įmonei apie paskyros panaikinimą. Gavusi
Pirkėjo pranešimą apie asmens duomenų tvarkymo nutraukimą, Įmonė nedelsdama ir
neatlygintinai panaikina Pirkėjo paskyrą Interneto svetainėje, nutraukia asmens duomenų tvarkymo
veiksmus, išskyrus saugojimą, ir informuoja apie tai Pirkėją.
15. Pirkėjai, apie tai iš anksto pranešę Įmonei, turi teisę susipažinti su atliktais veiksmais,
susijusiais su jų asmens duomenų tvarkymu, Įmonės veiklavietėje (darbo laiku).
16. Pirkėjai turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl Įmonės
veiksmų ar neveikimo, susijusių su asmens duomenų tvarkymu.
17. Įmonės atsakymai Pirkėjams teikiami neatlygintinai ta pačia forma, kuria buvo gautas
prašymas, ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos.
18.

Įmonė,

siekdama

užtikrinti

efektyvią

asmens

duomenų

tvarkymo

kontrolę,

nenutrūkstamą asmens duomenų tvarkymą ir jų atkūrimą po incidentų, įgyvendina reguliarias
organizacines ir technines duomenų apsaugos priemones.
19. Įmonė turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti šias Taisykles. Taisyklės peržiūrimos ne
rečiau kaip kartą per 2 (dvejus) 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 (dvidešimt) 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.
_______________________________
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