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UAB ,,NAUJASIS TURGUS" ASMENS DUOMENU TVARKYMO POLITIKA
Si UAB,Naujasis turgus" asmens duomenq tvarkymo politika (toliau - Politika), ski(a informuoti Jus
kaip bendrove UAB,,Naujasis turgus" renka, naudoja ir dalinasi J[sq pateiktais ar miisr.] kitaip surinktais
Jiisq asmens duomenimis. Taip siekiame uitik nti s4Zining4 ir skaidrq informacijos apie Jus rinkimq ir
naudojim4.

Jisq

asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandZio 27 d. priimtu Europos
Parlamento ir Tarybos rcglamentu (ES) Nr. 2016/679 (Bendruoju duomenrl apsaugos reglamentu,
toliau BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenLl teisines apsaugos istatymu, Darbo kodeksu ir
kitais asmens duomenq apsaug4 reglamentuojaniiais teises aktais.
Asmens duomenys - tai bet kuri informacija apie Jus, kuri4 pateikiate Jus pats/pati, arba
kuri4 gauname i! kitq Sahiniq, ir kurie leidZia Jts identifikuoti. Tai gali b[ti vardas, pavarde, asmens
kodas, paso ar tapatybes korteles numeris, kontaktine informacija, informacija apie Jiisrl sudax),tas sutaftis
su UAB ,,Naujasis tugus", jq vykdymo istorijq, banko s4skaitos informacija, vaizdo stebejimo iranga
uzfiksuoti bendroves patalpose ir teritorijoje vaizdo duomenys ir kt. Visa informacija, kuri leidZia lus
identifikuoti kaip asmeni.
Duomeml subjektas (Jns)- tai fizinis asmuo (klientas, nuomininkas, jo atstovas, Seimos narys),
kurio duomenis mes gauname ir toliau naudojame.

Kitos Politikoje vaftojamos s4vokos suprantamos taip, kaip jos apibreiros BDAR

ir

kituose

teises aktuose reglamentuojandiuose asmens duomenq apsaug4.

Infomacija apie duo
Bendrovi

enV

yaldtlojq

-

UAB ,Naujasis turgus", imones kodas 140842886, PVM kodas LT408428811,
pagrindinds buveines adresas Taikos pr. 80, Klaipeda. Kontaktinis telefonas (8-46) 346 901,346 903,
elektroninis pastas ntursus@balticum-tv.lt, intemeto svetaine www.naujasisturgus.lt
Kokius asmens duomerris trttrkome
Mes renkame Siuos Jtsr.l asmens duomenis:
Pagrindinius asmens duom€nis, tokius kaip vardas pavarde, asmens kodas, asmens tapatybes
kofteles ar paso numeris, gyvenamoji vieta, telefono numeris.
Identifikavimo duomenis, duomenys ir informacija apie tai i5 kur buvo prisijungta prie mitsLl
intemeto svetaines.

Kokidis tikslais mesrc kane b,rautlojqme

Kad gal6tume nustaryti Jtrsq tapatybg

ir

J

sq asmens duohenis

su Jumis susisiekti, mes renkame Jiisq vard4,

pavardg, gyvenamosios vieta adresq, telefono numeri ir kitus kontaktinius duomenis.

ir

ir

Kad galotume teikti tinkamas
kokybiskas paslaugas
apsaugoti teisotus miisrl
interesus, be kita ko siekdami:
laik)'tis taik).tinos teises, taisykliq, berdrovds norminiq ir lokaliniq aktq;

-

Iaikytis valstybiniq institucijrl, teismq, teisesaugos institucijq reikalavimr.l ir patenkinti jq
prasymus, taip pat laikltis teismo proceso ar kitq su gin6q sprendimu susijusiq reikalavimq;

-

issiaiikinti ir imtis veiksmq prieS paslaugq gavejus ar naudotojus, kurie paZeidZia

bendroves
taisykles, ar uZsiima neteiseta, ar bendroyes nuosavybei kenkiandia veikla.
Kad gerintume savo paslaugq kokybg: Jiisq asmens duomenys tvarkomi siekiant ivykdyti
su Jumis sudaq4as sutaltis bei lums suteikti tinkamas ir kokybiskas paslaugas. Jusq duomenys, t.y.
asmens kodas, vardas, pavarde, gyvenamoji vieta, asmens telefono numeris renkami:
- Prekybos vietos nuomos sutaties sudarymui;
- Paslaugq teikimo sutanies sudar) mui:
- Patalpq nuomos sulanies cudarlmui:

-

Fizinio asmens, kaip nuomotojo pareigq, nustatytq teises aktuose, bei nuomos sutartyje,

tinkamam vykdymui;
- Komunikacijai;
- PV\,,l qqskailq lakriirU isras) mui:
- Patalpq saugumui uztikinti.

tvarkomi p eS sudarant paslaugq teikimo sutafii, Jiisq
prasymu, siekiant sutarties sudarymo. Duomenys taip pat gali buti tvarkomi siekiant teisetq duomenq
vald)'tojo arba trediosios ialies interesq, isskyrus atvejus, kai tokie duomenq subjekto iflteresai arba
pagrindines teises ir laisves, del kuriq bltina uitikrinti asmens duomenq apsaug4, yra uz juos virsesni
(isiskolinimq valdymo tikslais, ivykig, ialq administravimo tikslais). Informuojame, jog Jr.rsq surinkti
duomenys Bendrovdje tvarkomi teisiniu pagrindu.
SVARBU: Jeigu Jls pateikiate muns kitq su Jumis susijusiq asmenLl duomenis, turetumete gauti Sirl
asmenq sutikim4 ir supazindinti juos su Sia Politika.
Kad uitikrintume Jisq ir miisu turto saugumq, kad galetume i$,ryendinti teisos aktq
paieidimo prevencija, r,ykdome vaizdo stebejim4 UAB ,Naujasis tugus" patalpose bei te to joje,
bendroves veiklos adresu Taikos pr. 80, Klaipeda.

J[sq asmens duomenys taip pat gali

Kas htums

-

s

leikia teis?

blti

gautiir nau.loli

Jrtsq asmens duomenis

Jiisr.] asmens duomenis gauname ir naudojame esant bent vienai i3 Zemiau nurod).tr_l s4lygrl:
asmens duomenq tvarkymas galimas teises aktq pagrindu;

ketinate sudar)-ti ar sudarete sutarti su bendrove UAB ,,Naujasis turgus"i
pateikete savo asmens duomenis, sutikdami sujq naudojimu;

siekiant teisdtq bendroves interesq: atliekant teisetus veiksmus siekiant iSvengti nuostoliq arjuos
sumazinti, sistemingai stebeti ir isvengti neteisdtas veikas ir su tuo susijusias rizik4 (pvz. su turto
sugadinimu, pasisavinimu, ikeitimu ir pan.)
SVARBUT Jei Jiis nepateiskite asmens duomenq, kurie yra bitini siekiant sudaq4i ar vykdlti sutarti, arba
kuriq pateikimas yra numat]'tas teises aktuose arba sutaftyje, mes negalesime Jums suteikti paslaugq.

Kam mes perduodame JE$q ashens duorhe is
J[sL] asmens duomenys 1'ra tvarkomi bendtov6s UAB ,Naujasis turgus". Bendrove, saugodama
asmens duomenis, lgyvendina
uZtikrina tinkamas organizacines
technines priemones, skirtas
apsaugoti asmens duomenims nuo atsitiktinio ar neteiseto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat
nuo bet kokio kito neteiseto tvarkymo. Bendroveje su asmens duomenimis
teisQ susipaiinti tik tie
asmenys, kurie buvo igalioti susipaZinti su tokiais duomenimis.

ir

ir

tu

Asmuo turi teisg ir sutinka, arba nesutinka, jog siekiant igyvendinti Bendroveje nustatytus tikslus,
asmens duomenys gali btti perduoti m[sq pasitelktiems duomenq tvark]-tojams, atsakingiems uZ sutariiq
vykdym4; atsiskaitymq prieziur4
skolq administravim4; teisines, audito paslaugas teikiandios

ir

bendrovds. Jei Bis veiksmas atliekamas igyvendinant teises aktq ipareigojimus, uZtenl<a informavimo.
Tarp duomenq tvarkytojq yra - saugos tamybos; paito kurje rl paslaugas teikiandios bendroves. Jlsq

gali bilti perduodami: draudimo kompanijoms, draudiminiq lvykiq bei Zalq
administavimo atvejais; teisesaugos ir kitoms valstybinems instilucijos, kai tai p valoma pagal
asmens duomenys

galiojan6ias sutartis ir teis6s aktus; teismams, tarp Saliq kilusiq derybq, neissprgstg gindq atvejq,
skolininkq rinkmenas tvarkantiems asmenims, nepadengtq isiskolinimq atveju.
Kiek laiko Jasq astuens duomenis saugome
Kaupiami asmens duomenys saugomi ne ilgiau, negu to reikia del tikslq, kuriaisjie buvo su nl<ti,
arba toki laikotaryi, koki numato teises aktai:
duomenis surinktus teikiant paslaugas, tvarkomi tol kol naudojates paslaugomis ir saugomi dar
5 metus po sutarties pasibaigimo ( tiek kiek butina archyvavimo tikslais laikantis nustat),trl teises
aktq).

-

Kokiosyru

J

sq teisAs

Teise pras)'ti, kad leistumeme susipazinti su JDsq asmens duomenimis.
Teise reikalauti iitais).ti neteisingus, netikslius arba neiSsamius duomenis.
Teise ap boti Jtsrl asmens duomenq tvarkymq, kol JtsLl prasymq bus patikrintas
teisetumas.

jq tvarkymo

Teisd reikalauti istrinti asmem duomenis.
Teise reikalauti perkelti Jiisrl asmens duomenis kitam duomenq valdytojui arba pateikti
tiesiogiai Jums.

Koip Jas galite iglven.linti saw teises

del

ir

iSdestytq teisir.t igyvendinimo asmuo gali pateikti
kreiptis el. pastu
nturgus@balticum-tv.lt, pastu adresu UAB,Naujasis turgus", Taikos pr. 80, Klaipdda. Atsakym4 iJlsq
prailmq mes pateiksime, ne veliau kaip per 30 (t sdesim0 kalendoriniq dienLl nuo prasymo gavimo
dienos. Iiimtiniais atvejais, reikalaujandiais papildomo laiko, mes apie tai Jums pranesg, tuesime teisg
pratQsti prasomrl duomenq pateikimo ar kitq reikalavimq iSnagrinejimo temin4 Oet ne ilgiau kaip 60
kalendoriniq dienq) nuo Jiisq kreipimosi dienos. Atsisakyti tenkinti J[sq praSymq, galime tik motyvuotu
atsakymu, kai bus nustatrtos BDAR ir kituose teises aktuose nurodltos aplinkybes, apie tai J[s
informuoti rastu.

Praiym4

Asn ens daohenV apsaugos prirrcipai b miisrl isipareigojimai

Bendrove

UAB

,,Naujasis turgus", tvarkydama asmens duomenis, vadovaujasi Biais

principais ir isipareigoj imais:
- asmens duomenis bendrove tvarko tik teisetiems ir Sioje politikoje apibreztiems tikslams
pasiekti;
asmens duomenys yra tvarkomi tiksliai, s4ziningai ir teisetai, laikantis teises aktq reikalavimq;
bendrove asmens duomenis tvarko taip, kad asmens duomenys biitl.l tikslus ir esant jq
pasikeitimui nuolat arnaujinami:
bendrove atlieka asmens duomenq tvarkym4 tik ta apimtimi, kuri yra reikalinga asmens
duomentl tvarkymo tikslams pasiekti;
asmens duomenys saugomi tokia foma, kad duomenq subjektq tapatybg butrl galima nustatyti
ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, ddl kuriq 5ie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi.

-

-

Asmens duomehq politikos galiojimas ir laikymas

Si bendroves UAB ,Naujasis turgus" Asmens duomenq tvarkymo politika isigalioja ir pradedama
bendroveje igyvendinti nuo 2018 m. geguZes 25 d. Ji gali b[ti keidiama atsiZvelgiant i bendroves veiklos
pokydius ar isigaliojus teises aktq pakeitimas (reglamentuojantiems asmens duomenll naudojim4). Apie
pakeitimus skelbsime bendroves tinklapyje www.naujasisturgus.lt

