
MULTIMODALINIŲ AIKŠTELIŲ 
ASMENS DUOMENŲ PRIVATUMO POLITIKA  

 
Atidžiai perskaitykite šį dokumentą, nes jame pristatome svarbiausią informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą bei saugojimą, kai 
naudojatės SĮ „Susisiekimo paslaugos“ eksploatuojamomis multimodalinėmis aikštelėmis. Rinkdami ir naudodami Jūsų duomenis mes 
laikomės Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (geriau žinomo kaip BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos teisinės 
apsaugos įstatymo ir kitų asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų.  
 
Kadangi ši Politika gali keistis be atskiro pranešimo, jos naujausią versiją rasite www.vilniustransport.lt  
 
1. KAS MES ESAME? 
Jūsų asmens duomenis renka, naudoja ir saugo 
 
SĮ „Susisiekimo paslaugos“ (toliau – SĮSP) 
Juridinio asmens kodas: 124644360 
Adresas: Žolyno g. 15, LT-10209, Vilnius  
El. pašto adresas: info@vilniustransport.lt   
Telefono numeris: +370 5 2107050 
 
2. KODĖL IR KOKIUS DUOMENIS APIE JUS RENKAME? 
 

Kokiu tikslu renkame asmens 
duomenis? 
 

Kokius tiksliai duomenis renkame? Kokia BDAR sąlyga 
remiamės tvarkydami 
jūsų asmens duomenis? 
 

Kiek laiko šiuos duomenis saugome? 

2.1. Tapatybės nustatymo ir 
vartotojo registracijos 
tikslu. Norėdami naudotis 
SĮSP multimodalinės 
aikštelės paslauga 
(transporto priemonės 
laikymo ir/arba jos baterijų 
įkrovimo tikslu), turite 
užregistruoti savo Vilniečio 
kortelę savitarnoje. Asmens 

2.1.1. Tapatybės nustatymas per 
E.valdžios vartus  
Naudojantis E.valdžios vartais, iš SĮSP 
savitarnos būsite perkelti į E.valdžios 
vartų tinklapį, kur turėsite pasirinkti 
identifikacijos būdą (per banką arba su 
elektronine atpažinties priemone). 
Jums atlikus tapatybės nustatymo 
veiksmus, E.valdžios vartai mums 
pateiks Jūsų tapatybę patvirtinančius 
asmens duomenis: 

2.1.2. Siekdami 
sudaryti ir vykdyti 
sandorį (BDAR 6 str. 1(b)) 
 

2.1.3. Šiuos duomenis saugome 
Jūsų paskyros galiojimo laikotarpiu.  



tapatybės nustatymui 
naudojame E.valdžios vartus. 

- vardą, pavardę,  
- gimimo datą,  
- el. pašto adresą. 

 
Dėmesio! Tapatybės nustatymas 
reikalingas užtikrinti multimodalinėje 
aikštelėje laikomų transportų 
priemonių saugumą. 
 

2.2. Naudojimosi 
multimodalinės aikštelės 
paslaugomis tikslu 

2.2.1. Multimodalinės aikštelės 
paslauga Jums leidžia laikyti 
savo transporto priemones bei 
įkrauti jų baterijas SĮSP taisyklių 
nustatyta tvarka. Šiuo tikslu 
renkame: 
 

- paslaugos naudojimo duomenis 
(multimodalinės aikštelės durų 
užrakto atidarymo laikas, 
naudojimosi paslauga laikas, 
Vilniečio kortelės numeris) 
 

2.2.2. Siekdami 
sudaryti ir vykdyti 
sandorį (BDAR 6 str. 1(b) 
 

2.2.3. Šiuos duomenis saugome 3 
metus nuo paslaugos suteikimo 
dienos, jeigu taikytini teisės aktai 
nenumato kitaip.  

2.3. Siekdami užtikrinti 
multimodalinėje aikštelėje 
laikomų transporto 
priemonių saugumą, 
vykdome multimodalinės 
aikštelės patalpos vaizdo 
stebėjimą 

2.3.1. Vaizdo stebėjimas vykdomas 
multimodalinėse aikštelėse, 
esančiose: 

- ties Antakalnio g. 52; 
- T. Kosciuškos g., ties sankryža su 

Olandų g. 
Stebėjimo kameros įrengtos 
multimodalinių aikštelių patalpų viduje. 
Vaizdo įrašai gali būti peržiūrimi tik 
incidentų atvejais, pavyzdžiui, įvykus 
vagystei ar sugadinus aikštelėje esantį 
turtą. 
 

2.3.2. Turėdami teisėtą 
interesą užtikrinti 
paslaugos naudotojų 
bei SĮSP turto saugumą 
(BDAR 6 str. 1(f)) 
 

2.3.3. 30 dienų nuo vaizdo įrašo 
sukūrimo.  
 
Jeigu vaizdo įrašas reikalingas 
ikiteisminiam ar teisminiam procesui 
arba, nepasibaigus duomenų 
saugojimo terminui, gaunamas 
asmens prašymas susipažinti su 
vaizdo įrašu, vaizdo įrašas gali būti 
saugomas tiek, kiek reikalinga šiems 
duomenų tvarkymo tikslams, arba iki 
SĮSP nustatyto termino atsakyti į 
gautą asmens prašymą pabaigos, ir 



sunaikinamas nedelsiant, kai tampa 
nebereikalingas. 

 
Dėmesio! Mes galime saugoti Jūsų asmens duomenis ilgiau nei nurodyta šioje Politikoje, kai Jūsų duomenys yra būtini mums taikomų 
teisinių prievolių laikymuisi (pvz., įstatymuose numatytų duomenų saugojimo laikotarpių ar teisiniams reikalavimams pareikšti, vykdyti, ginti). 
 
3. KAM ATSKLEIDŽIAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS EEE RIBOSE IR UŽ EEE RIBŲ? 
 
Jūsų asmens duomenis perduodame tik patikimoms trečiosioms šalims ir tik siekdami tinkamai įgyvendinti asmens duomenų tvarkymo 
tikslus. Kalbant konkrečiai, Jūsų duomenys gali būti perduodami: 

EEE teritorijoje: 

 Mūsų partneriams, teikiantiems informacinių technologijų, klientų savitarnos priežiūros, elektroninių ryšių, apskaitos, audito, teisines ir 
kitas paslaugas; 

 Valstybinėms priežiūros ir teisėsaugos institucijoms. 
 
Visiems šiems paslaugų tiekėjams mes suteiksime tik tiek Jūsų asmeninės informacijos, kiek bus būtina konkrečiai paslaugai atlikti. 

 
4. KAIP APSAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS? 
 
Taip, mes imamės visų tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, tačiau nė viena svetainė nei internetu atliekama operacija, nei 
kompiuterių sistema ar tuo labiau belaidis ryšys nėra visiškai saugūs. Ir nors mes įsipareigojame dėti visas pastangas, kad apsaugotumėme 
Jūsų asmens duomenis, negalime garantuoti mūsų tinklapyje perduodamų Jūsų asmens duomenų absoliutaus saugumo. Perduodami bet 
kokią informaciją prisiimate ir su jos perdavimu susijusią riziką, todėl nepamirškite, kad prieiga prie Jūsų paskyros saugoma Jūsų nustatytu 
slaptažodžiu. Niekam neatskleiskite savo slaptažodžio! Baigę naudotis SĮSP klientų savitarna, tuojau pat nuo jos atsijunkite paspaudę 
mygtuką „Atsijungti“. Tai ypač svarbu, kai naudojatės viešu kompiuteriu. Gavę Jūsų duomenis, imamės visų techninių ir administracinių 
saugumo priemonių, kurios reikalingos juos apsaugoti nuo neteisėto praradimo, neteisėtos prieigos, neteisėto pakeitimo, atskleidimo ar 
ištrynimo. Prieigą prie Jūsų asmens duomenų suteikiame tik tiems asmenims, kuriems ji yra reikalinga šioje Politikoje aprašytais tikslais. 

5. JŪSŲ TEISĖS 
Kiekvienas duomenų subjektas, t.y., kiekvienas iš Jūsų, kurio duomenys tvarkomi mūsų veikloje, turi šias teises: 

 Žinoti (būti informuotu) apie savo asmens duomenų tvarkymą (BDAR 12–14 straipsniai); 
 Susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis (BDAR 15 straipsnis); 



 Reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis (BDAR 16 straipsnis); 
 Reikalauti ištrinti su Jumis susijusius asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) (BDAR 17 straipsnis).  
 
Dėmesio! Teisę būti pamirštam turite tik jeigu tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių: 

o asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi; 
o Jūs atšaukiate sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kuriuo grindžiamas duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito pagrindo 

tvarkyti duomenis; 
o Jūs nesutinkate su duomenų tvarkymu pagal BDAR 21 straipsnio 1 dalį ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis. 

 
 Apriboti duomenų tvarkymą (BDAR 18 straipsnis): 
 
Dėmesio! Teisę apriboti Jūsų duomenų tvarkymą turite tik tuomet, kai: 

o asmens duomenys yra netikslūs; 
o asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas, tačiau Jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti; 
o duomenų valdytojui nebereikia asmens duomenų savo tikslui įgyvendinti, tačiau jų reikia Jums siekiant pareikšti, vykdyti arba 

apginti teisinius reikalavimus; 
o Jūs prieštaraujate duomenų tvarkymui pagal BDAR 21 straipsnio 1 dalį, jei duomenų valdytojo teisėtos priežastys nėra viršesnės 

už Jūsų priežastis. 
 

 Perkelti savo asmens duomenis, kai duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu arba sutartimi ir duomenys tvarkomi 
automatizuotomis priemonėmis (BDAR 20 straipsnis); 

 Nesutikti su asmens duomenų tvarkymu dėl su Jūsų konkrečiu atveju susijusių priežasčių, kai duomenys tvarkomi: (i) vykdant 
duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas arba siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba (ii) kai 
duomenys tvarkomi siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai duomenų valdytojas 
įrodo, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba, siekiant 
pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus (BDAR 21 straipsnis); 

 Jeigu manote, kad SĮ „Susisiekimo paslaugos“ neteisėtai tvarko Jūsų asmens duomenis arba neįgyvendina Jūsų teisių,  turite teisę 
pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt); 

 Pasikonsultuoti su SĮ „Susisiekimo paslaugos“ duomenų apsaugos pareigūnu el. p. dap@vilniustransport.lt arba tel. 8 629 76735. 
 
Jei nebenorite, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu ar turite bet kokį kitą prašymą ar nurodymą, susijusį 
su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, parašykite mums el. paštu info@vilniustransport.lt  ? 

6. SUSISIEKITE SU MUMIS 
Ši Privatumo ir slapukų politika nėra aiški? Turite klausimų, prašymų, nusiskundimų? Pasikalbėkime apie tai! Savo užklausas siųskite el. paštu 
info@vilniustransport.lt 


