
Privatumo politika 

Idėjų mugė „Verslas juda. Darni patirtis“ 

 

Ši Privatumo politika skirta SĮ „Susisiekimo paslaugos“ organizuojamos idėjų mugės dalyviams, 
kurie pateikia savo asmens duomenis SĮ „Susisiekimo paslaugos“, norėdami užsiregistruoti bei 
dalyvauti šiame renginyje. Jeigu ši Privatumo politika neatsakys į kai kuriuos Jūsų klausimus, dėl 
bet kokių su Jūsų privatumu bei asmens duomenų apsauga susijusių poreikių, prašome kreiptis 
el. paštu dap@judu.lt  

Kas yra Jūsų asmens duomenų valdytojas? 

Jūsų asmens duomenis renka ir valdo savivaldybės įmonė “Susisiekimo paslaugos”, įmonės kodas 
124644360, adresas Žolyno g. 15, Vilnius. Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai, turint su 
asmens duomenų apsauga susijusių paklausimų: dap@judu.lt 

Kokius asmens duomenis renkame ir kokiais tikslais? 

Visi registracijos į renginį metu gauti asmens duomenys yra tvarkomi išskirtinai šio renginio 
organizavimo tikslu bei siekiant komunikuoti su užsiregistravusiais į renginį dalyviais tik su 
renginiu susijusiais klausimais (pvz., priminimas dėl artėjančios renginio datos ir pan.).  

Šiuo tikslu renkame Jūsų: vardą ir pavardę, įmonės pavadinimą ir el. pašto adresą. Savo 
pasirinkimu galite mums pateikti ir savo telefono ryšio numerį (neprivaloma). Pateiktas el. pašto 
adresas taip pat bus naudojamas tam, kad galėtume Jums sukurti personalizuotą ir saugų 
prisijungimą prie renginio transliacijos.  

Jūsų el. pašto adresas bus naudojamas tiesioginės rinkodaros tikslu tik tuo atveju, jeigu tam 
duosite savo atskirą sutikimą (registracijos formoje pažymėsite langelį „sutinku“).  

Dėmesio! Renginio transliacija bus įrašoma. Tai reiškia, kad jeigu komentuosite ar teiksite 
klausimus žodžiu, jūsų vaizdo/garso duomenys bus įrašyti ir matomi/girdimi transliacijos įraše. 
Jeigu to nepageidaujate, prašome transliacijoje dalyvauti neįsijungiant savo vaizdo kameros, o 
užduodant klausimus/komentuojant žodžiu, prašome nurodyti tik savo atstovaujamos įmonės 
pavadinimą ir neatskleisti savo vardo ir pavardės. Taip pat atkreipiame dėmesį, jog jungiantis prie 
transliacijos, būsite paprašyti įvesti savo vardą ir pavardę, kurie bus matomi renginio dalyviams. 
Nenorėdami, kad renginio dalyviai Jus identifikuotų, vietoje vardo ir pavardės įrašykite savo 
inicialus arba nurodykite tik savo vardą. 

Renginio transliacija bus prieinama viešai – skelbiama SĮ „Susisiekimo paslaugos“ tinklapyje bei 
socialinių tinklų paskyrose (Youtube, LinkedIn, Facebook), o taip pat siunčiama renginyje 
negalėjusiems dalyvauti įmonėms bei jų atstovams. 

Renginį įrašome ir įrašą viešiname vadovaudamiesi savo teisėtu interesu formuoti ir dalintis 
gerąja praktika darnaus judumo srityje, kurti miesto judumo suvokimą. Tai reiškia, kad 
neprašome Jūsų sutikimo šio įrašo darymui bei viešinimui, tačiau gerbdami Jūsų privatumą, 
sudarome galimybes dalyvauti šio renginio transliacijoje savęs neidentifikuojant kitiems renginio 
dalyviams (kaip tą padaryti – skaitykite aukščiau). 

Kiek laiko saugosime Jūsų asmens duomenis? 

Registracijos formoje pateiktus Jūsų asmens duomenis pašalinsime per 3 mėnesius nuo renginio 
pabaigos (netaikoma el. pašto adresui, jeigu sutikote, kad jis būtų naudojamas tiesioginės 
rinkodaros tikslu). 

Kam galime perduoti Jūsų asmens duomenis? 
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Registracijos formoje pateiktus Jūsų asmens duomenis tvarko MB „Mobili medija“, juridinio 
asmens kodas 304959735, kuri SĮ „Susisiekimo paslaugos“ teikia renginio organizavimo paslaugas 
ir veikia kaip duomenų tvarkytoja. Ši įmonė Jūsų asmens duomenis tvarko tik pagal SĮ 
„Susisiekimo paslaugos“ nurodymus ir tik tokia apimtimi, kiek tai būtina paslaugos teikimui. MB 
„Mobili medija“ įsipareigojimai bei atsakomybė reglamentuota su šia įmone pasirašytoje 
duomenų tvarkymo sutartyje, kaip tai numato Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas 
(BDAR).  

Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valstybinėms ir/ar 
savivaldybės įmonėms, ar teisėsaugos institucijoms, tačiau tik tais atvejais, kai to reikalaujama 
pagal galiojančius ir SĮ „Susisiekimo paslaugos“ taikomus teisės aktus arba teisės aktų numatytais 
atvejais ir tvarka siekiant užtikrinti ar apginti mūsų teises, bei pareikšti ar ginti teisinius 
reikalavimus. 

Prieiga prie asmens duomenų taip pat gali būti suteikta šiems duomenų gavėjams ir duomenų 
tvarkytojams: internetinio seminaro platformos „BigMarker“ valdytojui, IT paslaugas teikiančioms 
įmonėms, prižiūrinčioms bei aptarnaujančioms mūsų elektroninio pašto sistemą, dokumentų 
valdymo sistemą bei SĮ „Susisiekimo paslaugos“ serverius.  

Kokias teises turite kaip duomenų subjektas? 

Kiekvienas renginio dalyvis, kurio asmens duomenis valdome, turi visas Bendrajame duomenų 
apsaugos reglamente (BDAR) nurodytas duomenų subjektų teises:  

▪ teisę reikalauti susipažinti su tvarkomais jo asmens duomenimis; 
▪ teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis; 
▪ teisę reikalauti sunaikinti savo asmens duomenis teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka; 
▪ teisę apriboti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus teisės aktų numatytais atvejais ir 

tvarka;  
▪ teisę prieštarauti asmens duomenų tvarkymui; 
▪ teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją su skundu, jeigu manote, jog Jūsų 

asmens duomenys tvarkomi neteisėtai.  

Dėl savo asmens duomenų tvarkymo, savo kaip duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, taikomų 
saugumo priemonių ir bet kokių kitų su duomenų apsauga susijusių klausimų galite kreiptis į SĮ 
„Susisiekimo paslaugos“ el. paštu dap@judu.lt 
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