Privatumo politika

“Transparency International” Lietuvos skyrius (toliau – TILS) vertina ir gerbia Jūsų privatumą bei asmens
duomenis, todėl įsipareigojame juos saugoti, jokiais būdais (išskyrus, gavus Jūsų sutikimą, šioje politikoje
ir teisės aktuose nurodytais atvejais) neatskleisti ir neperduoti Jūsų asmens duomenų tretiesiems asmenims.
Maksimalią Jūsų asmens duomenų apsaugą sieksime užtikrinti laikydamiesi šios Privatumo politikos bei
kitų galiojančių teisės aktų nuostatų.
Šioje Privatumo politikoje pateikiama informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Asmens
duomenimis laikoma bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kuria naudojantis yra nustatyta arba galima
nustatyti jo asmens tapatybę (pvz.: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris,
nuotraukos, IP adresas ir kt.). Atsižvelgiant į tai, mes įsipareigojame būti skaidrūs, pateikdami aiškią
informaciją apie tai, kokie Jūsų asmens duomenys tvarkomi, jų tvarkymo tikslus, asmens duomenų
saugojimo laikotarpį, taip pat teisinį duomenų tvarkymo pagrindą ir kitą informaciją, kurią turime pateikti
pagal galiojančius teisės aktus. Įgyvendindamas savo teises, Jūs visuomet galėsite reikalauti ištaisyti
klaidingus asmens duomenis.
Prašome įdėmiai bei atidžiai perskaityti šią Privatumo politiką, kad geriau suprastumėte, kaip TILS renka,
saugo ir tvarko Jūsų asmens duomenis. Taip pat šioje Privatumo politikoje nurodomos Jūsų, asmens, kurio
duomenis TILS tvarko, teisės.
Naudodamiesi interneto svetainėmis www.transparency.lt, www.manovalstybe.info, www.manoseimas.lt,
www.atvirasteismas.lt,
www.stirna.info,
www.jurgiokepure.lt,
www.parasykjiems.lt
ir
www.skaidrumolinija.lt bei pateikdami savo asmens duomenis TILS, Jūs deklaruojate, kad esate
susipažinęs su šia Privatumo politika ir su jos sąlygomis sutinkate.
Su šia Privatumo politika bet kuriuo metu galima susipažinti ir ją atsispausdinti tinklalapyje adresu
www.transparency.lt.
1. TILS tvarkomi asmens duomenys projektų vykdymo ir renginių organizavimo veikloje
Į TILS renginius besiregistruojantys ir TILS projektuose dalyvaujantys asmenys pateikia šiuos asmens
duomenis:
• vardas;
• pavardė;
• elektroninio pašto adresas;
• telefono numeris;
• duomenys apie darbovietę ar kitą apmokamą veiklą.
Pateikdami šiuos asmens duomenis, Jūs patvirtinate, kad jie yra tikslūs ir teisingi. TILS jokiais atvejais
neatsako už Jūsų pateiktų duomenų teisingumą. Pastebėję duomenų netikslumų, nedelsiant informuokite
TILS šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais.
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Nurodyti asmens duomenys TILS projektų vykdymo ir renginių organizavimo veikloje tvarkomi šiais
tikslais:
• siekiant atrinkti bei užregistruoti dalyvius;
• komunikuoti su dalyviais ir potencialiais dalyviais;
• prireikus – tarpininkauti ir bendradarbiauti dėl asmenų atvykimo, apgyvendinimo sąlygų;
• susisiekti bei suteikti individualią su konkrečiu projektu ar renginiu susijusią informaciją;
Tais atvejais, kai asmens duomenys esant pagrįstam ir teisėtam poreikiui tvarkomi kitais tikslais, taip pat
atvejais, kai yra pateikiamas siūlymas ateityje gauti TILS naujienlaiškius, prašoma papildomo asmens
sutikimo.
TILS projektų vykdymo ir renginių organizavimo veikloje asmens duomenis renkame šiais būdais:
• Jūsų užpildyta registracijos forma;
• Jums patiems pateikus duomenis elektroniniu paštu, telefonu, Skype ar kitomis ryšio priemonėmis.
• Informaciją pateikiant tiesiogiai žodžiu ar raštu.
2. TILS interneto svetainių lankytojų duomenų tvarkymas
Šios privatumo politikos 2 ir tolesnėse dalyse pateikiamos nuostatos galioja visiems asmenims,
apsilankiusiems interneto svetainėse www.transparency.lt, www.manovalstybe.info, www.manoseimas.lt,
www.atvirasteismas.lt,
www.stirna.info,
www.jurgiokepure.lt,
www.parasykjiems.lt
ir
www.skaidrumolinija.lt, nepriklausomai nuo to, ar Jūs užsiregistravote interneto svetainėje ar
nesiregistravote, taip pat veiksmams, kuriuos Jūs galite svetainėje atlikti.
Jei esate TILS interneto svetainių lankytoja(-s), Jūsų asmens duomenis tvarkome šiais tikslais:
• siekdami užtikrinti svetainės funkcionalumą, juos tobulinti, pasiūlyti Jums geresnes ir Jums
pritaikytas paslaugas;
• siekdami matuoti ir gerinti mūsų svetainių bei socialinių tinklų paskyrų veikimą;
• siekdami, kad galėtume formuoti Jūsų interesų profilį ir parinkti jums tinkamą reklamą.
Tais atvejais, kai naudojatės TILS svetainėmis neužsiregistravę, tam tikri duomenys yra perduodami mums
automatiškai po Jūsų apsilankymo. Šie duomenys yra tam tikra neasmeninė informacija, kuri yra naudojama
svetainės turinio, funkcionalumo ir patrauklumo tobulinimui ar informacijos sklaidos tikslais. Šiais
duomenimis gali būti:
• interneto adresas (IP),
• naudojamos internetinės naršyklės tipas,
• apsilankymų skaičius,
• peržiūrėti svetainės puslapiai,
• laikas, praleistas svetainėje, ir kt.
Mes renkame informaciją apie Jus naudodami slapukus (angl. cookies) ir panašias technologijas. Slapukai
yra maži failai, kurie laikinai įrašomi į Jūsų įrenginio standųjį diską ir leidžia atpažinti Jus per kitus
apsilankymus TILS interneto svetainėje, išsaugoti asmens naršymo istoriją, parinktis, pritaikyti turinį, jie
pagreitina TILS interneto svetainėse vykdomas paieškas, sukuria patogią ir draugišką šių svetainių aplinką,
pateikia ją efektyviau ir patikimiau. Slapukai – įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina
naudojimąsi tinklalapiu.
2

Slapukais gaunamą informaciją mes naudojame šiais tikslais:
• kad užtikrintume TILS interneto svetainių funkcionalumą;
• kad galėtume TILS interneto svetaines tobulinti ir vystyti taip, kad jos dar geriau atitiktų Jūsų
poreikius;
• paslaugų plėtrai ir naudojimosi svetainėmis analizei;
• informacijos sklaidos tikslais.
TILS interneto svetainėje gali būti naudojami tokie slapukai:
• būtinieji techniniai slapukai – tai slapukai, kurie yra būtini TILS interneto svetainių veikimui;
• funkciniai slapukai – tai slapukai, kurie, nors ir nėra būtini TILS interneto svetainių veikimui, tačiau
žymiai pagerina jų veikimą, kokybę ir vartotojų patirtį;
• statistiniai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami TILS interneto svetainių lankytojų navigacijos
metodų statistinei analizei parengti; šių slapukų surinkti duomenys naudojami anonimiškai.
Sutikimą naudoti slapukus Jūs galite duoti neištrindami jų ir (ar)nepakeisdami savo interneto naršyklės
nustatymų. Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti mums duotą leidimą naudoti slapukus. Tai padaryti Jūs galite
pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus taip, jog ji nepriimtų slapukų.
TILS interneto svetainėse gali būti pateikiamos nuorodos į išorines (pvz., mūsų partnerių) svetaines. Šios
svetainės ir per jas pasiekiamos paslaugos turi savo atskiras privatumo politikas ir mes neprisiimame
atsakomybės ar įsipareigojimų už šias politikas ar už šiose svetainėse, ar teikiant paslaugas renkamus
asmens duomenis.
3. Asmens duomenų saugojimo terminas
Asmens duomenys, pateikiami pildant registracijos formą, elektroniniu paštu, telefonu, Skype, kitomis
ryšio priemonėmis ar informaciją pateikiant tiesiogiai žodžiu, raštu ar kitokiais informacijos bei duomenų
pateikimo būdais, saugomi ne ilgiau kaip 10 (dešimt) metų po konkretaus renginio ar projekto pabaigos.
Slapukais gauta informacija saugoma tiek laiko, kiek yra būtina konkretiems tikslams pasiekti, tačiau šis
terminas bet kuriuo atveju negali būti ilgesnis nei 10 (dešimt) metų.
4. Subjektai, kuriems galime atskleisti Jūsų asmens duomenis
TILS, siekdamas užtikrinti maksimalią asmens duomenų apsaugą, savo veiklą siekia vykdyti taip, jog, jei tai
yra įmanoma, asmens duomenys jokiais būdais nebūtų atskleisti ar perduoti tretiesiems asmenims. Vis
dėlto, galimos situacijos, kai siekiant įgyvendinti TILS tikslus ir (ar) teisės aktų nuostatas, Jūsų asmens
duomenis galime atskleisti šiems subjektams:
• įmonėms, organizacijoms, su kuriomis dirbame. Asmens duomenys yra ir (ar) gali būti
atskleidžiami įmonėms ar organizacijoms, su kuriomis dirba TILS. Prieš perduodant Jūsų asmens
duomenis sieksime įsitikinti, jog visos įmonės ar organizacijos, kurioms bus perduodami Jūsų
asmens duomenys, taip pat įsipareigoja užtikrinti tokią pačią Jūsų asmens duomenų apsaugą,
nenaudoti duomenų neleistinais tikslais ir užtikrinti, jog jų partneriai elgsis taip pat;
• valdžios bei valstybinėms institucijoms. Tais atvejais, kai pagal galiojančių teisės aktų nuostatas,
TILS atsiranda pareiga pateikti Jūsų asmens duomenis valdžios ar valstybinėms institucijoms, TILS
gali pateikti Jūsų asmens duomenis šiems subjektams;
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•

teismams ar kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms, teisės konsultantams. Ginčų
atveju bei siekiant išspręsti susidariusį ginčą TILS gali perduoti Jūsų asmens duomenis teismams
ar kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms bei asmenims, teikiantiems teisinių konsultacijų
paslaugas.

5. Asmens duomenų apsauga ir saugumo priemonės
Užtikriname, jog Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi teisėtai, sąžiningai ir skaidriu būdu, o renkami tik
nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais. Siekdami užtikrinti tinkamą bei maksimalią Jūsų asmens
duomenų apsaugą įsipareigojame imtis šių saugumą užtikrinančių techninių ir organizacinių priemonių:
• kiekviena prieiga prie aukščiau nurodytų TILS svetainių yra fiksuojama įrašant prisijungimo datą,
laiką, kompiuterį, iš kurio buvo prisijungta, IP adresą;
• kompiuteriai, kurie naudojami prisijungiant prie TILS duomenų bazių yra apsaugoti slaptažodžiais,
antivirusinėmis programomis;
• patalpos, kuriose saugomi kompiuteriai, saugomos apsaugos sistemomis;
• užtikriname, jog Jūsų asmens duomenys yra prieinami tik ribotam asmenų skaičiui, kurie yra
susipažinę su asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis bei asmens duomenų apsaugą
reglamentuojančius teisės aktais.
6. Asmenų teisės
Jūs, kaip asmuo, kurio duomenis tvarko TILS turite šias teises:
• teisę gauti informaciją apie tai, ar tvarkome Jūsų asmens duomenis;
• teisę prašyti pateikti tvarkomus Jūsų asmens duomenis;
• teisę kreiptis į mus su prašymu ištaisyti netikslius asmens duomenis ar papildyti juos naujais asmens
duomenimis;
• teisę pasinaudoti teise būti pamirštam, t.y. teisė reikalauti, jog būtų ištrinti Jūsų asmens duomenys,
kurie tvarkomi TILS. TILS turi teisę atsisakyti vykdyti tokį reikalavimą, jeigu asmens duomenų
tvarkymas yra susijęs su saviraiškos ir informacijos laisve, TILS teisiniais ar kitokiais
įsipareigojimais ar teisinių reikalavimų nustatymu, vykdymu bei gynimu;
• teisę pasinaudoti teise į duomenų perkeliamumą, t.y gauti ar perduoti kitai įmonei savo asmens
duomenis. Ši teisė galioja, kai asmens duomenys tvarkomi automatizuotai, remiantis asmens
sutikimu arba pasirašius sutartį;
• teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą tam tikromis aplinkybėmis, jeigu tai neprieštarauja tikslui,
kuriam asmens duomenys buvo pateikti ar galiojančių teisės aktų nuostatoms;
• teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas
mūsų ar trečiųjų šalių teisėtais interesais;
• teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant
profiliavimą;
• teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis.
Manydami, kad Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisės yra pažeistos, visų pirma rekomenduojame tiesiogiai
kreiptis į TILS šioje politikoje nurodytais kontaktais.
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7. Privatumo politikos pakeitimai
Privatumo politika peržiūrima reguliariai. Privatumo politika buvo peržiūrėta ir atnaujinta 2019 m. sausio
11 d.
8. Kontaktinė informacija
Jei turite klausimų apie asmens duomenų tvarkymą, pageidavimų ar pastabų, susisiekti su mumis:
„Transparency International“ Lietuvos skyrius
Įmonės kodas 125290167
Adresas: Didžioji g. 5-402, LT-01128 Vilnius, Lietuva
Tel. nr.: +370 5 212 6951
El. paštas: info@transparency.lt
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