
UAB “INDUSTEK”
NAUJIENLAIŠKIO GAVĖJŲ PRIVATUMO POLITIKA

UAB „INDUSTEK“ rūpinasi Jūsų informacijos apsauga. Mes laikomės Europos Sąjungos Bendrojo
duomenų  apsaugos  reglamento  (GDPR)  bei  kitų  įstatymų,  saugančių  Jūsų  informaciją,  kurią
renkame,  naudojame  ir  saugome  savo  Bendrovėje.  Norėdami  sužinoti  daugiau,  atidžiai
perskaitykite šią Privatumo politiką.

1. Kaip turėčiau skaityti šią Privatumo politiką?

Šioje  Privatumo  politikoje  bus  atsakyta  į  svarbiausius  klausimus  apie  tai,  kaip  mes  renkame,
naudojame ir  saugome informaciją apie Jus. Jei turite kokių nors klausimų arba bet kuri iš šio
pranešimo dalis yra neaiški, mūsų Duomenų apsaugos pareigūnas yra pasirengęs Jums padėti,
kaip aprašyta šioje Privatumo politikoje 13 skyriuje. Prašome atkreipti dėmesį, kad bet kokia žodžio
„mes“ forma šioje Privatumo politikoje reiškia mūsų Bendrovę, kaip nurodyta Privatumo politikos 2
skyriuje. 

2. Kas yra atsakingas už mano informacijos apsaugą? 

Mes esame: UAB „INDUSTEK“
Mūsų įmonės kodas yra: 111597149
Mūsų adresas: Dariaus ir Girėno g. 177, Vilnius.
Mūsų el. pašto adresas: info@industek.lt 
Mūsų tel. Nr.: (8 5) 2700225

3. Kodėl renkate informaciją apie mane?

Mes norime reklamuoti savo prekiaujamą produkciją bei norime Jums pateikti geriausius kainos
pasiūlymus, o taip pat naujienas mūsų siūlomos produkcijos srityje. Dėl šios priežasties mes turime
rinkti, naudoti ir saugoti informaciją apie Jus.

4. Kokią informaciją turėčiau Jums pateikti ir kodėl?

Kad gautumėte mūsų naujienlaiški Jums tereikia pateikti el. Pašto adresą.

5. Kurią informaciją apie mane renkate iš kitų šaltinių ir kokie tai šaltiniai?

Iš kitų šaltinių informacija apie Jus nėra renkama.

6. Koks yra teisinis informacijos apie mane rinkimo pagrindas?

Mes renkame informaciją apie Jus teisėtai, nes Jūs davėte tam sutikimą (GDPR 6 str. 1 d. a p.).

7. Ar Jūs renkate jautrią informacija apie mane?

Jautri informacija apie Jus nėra renkama.

8. Ar  vykdote  automatinį  sprendimų  priėmimą  ar  profiliavimą  pagal  informaciją  apie
mane?

Automatiniai sprendimai nėra priimami. Jūs neesate profiliuojamas.

9. Ar dalinatės mano informacija su kitais subjektais?
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Informacija  apie  Jus  galime  dalintis  su  naujienlaiškių  siuntimo  platformas  valdančiomis
bendrovėmis ir marketingo paslaugas teikiančiomis bendrovėmis.
10. Ar dalinatės mano informacija su subjektais, esančiais už EEE ribų?

Informacija apie Jus su subjektais esančiais už EEE (visos Europos Sąjungos valstybės narės bei
Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija) ribų – nesidaliname.

11. Kiek laiko saugote informaciją apie mane?

Mes Jūsų informaciją saugome, kol Jūs neatšauksite savo sutikimo jos tvarkymui,  ir  penkerius
metus  po  sutikimo  atšaukimo  (siekiant  išvengti  naujienlaiškio  išsiuntimo  per  klaidą  pildant
naujienlaiškio gavėjų sąrašus Jums jo atsisakius).

12. Kokių veiksmų galiu imtis dėl savo informacijos Jūsų bendrovėje?

Jei  norite  imtis  žemiau  nurodytų  veiksmų,  prašome  kreiptis  į  mūsų  duomenų  apsaugos
koordinatorių, kaip tai nurodyta 13 skyriuje. Prašome atkreipti dėmesį, jog šioms teisėms taikomos
įstatymų numatytos sąlygos ir išimtys.
 Pateikti prašymą atkleisti apie Jus turimą informaciją;
 Pateikti prašymą ištaisyti turimą informaciją apie Jus;
 Pateikti prašymą ištrinti turimą informaciją apie Jus;
 Pateikti prašymą apriboti prieigą prie turimos informacijos apie Jus ar jos ištrynimą;
 Ginčyti Jūsų informacijos rinkimą, naudojimą ir saugojimą mūsų bendrovėje;
 Pateikti prašymą išeksportuoti Jūsų duomenis;
 Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

13. Kaip galite man padėti?

Jeigu  Jūs  turite  klausimų,  komentarų  ar  nusiskundimų,  susijusių  su  tuo,  kaip  mes  renkame,
naudojame ir saugome duomenis apie Jus, mes galime Jums padėti. Jei Jums reikalinga pagalba,
prašome kreiptis el. paštu: info@industek.lt .
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