
1. DUOMENŲ TVARKYMAS 

1.1. Asmens duomenų tvarkytojas ir valdytojas yra Akcijos Organizatorius LLC “ADgett”, 

įmonės kodas 40103715778, juridinis adresas: Vagonu iela 35-12, Riga, Latvia, LV-1009. 

1.2. Akcijos dalyvių duomenys naudojami šiais tikslais: Akcijos organizavimas ir 

įgyvendinimas šiose taisyklėse numatytomis sąlygomis, įskaitant Akcjos dalyvių 

identifikavimą, Akcijos organizavimą, laimėtojų nustatymą bei prizų distribuciją ir 

informacijos apie Akciją teikimą. 

1.3. Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas: 

1.3.1. Sutikimas: dalyvių pateikta kontaktinė informacija naudojama Akcijos 

organizavimui, dalyvių informavimui apie laimėjimą bei prizų distribucijai. 

1.3.2. Teisėtų duomenų tvarkytojo interesų laikymasis: įskaitant informacijos saugojimą 

Akcijos dalyvių pretenzijų pateikimui ir įrodymų pateikimui įstatymų numatytoms 

valdžios institucijoms. 

1.4. Galimi duomenų gavėjai: organizuojant ir vykdant Akciją Organizatorius neatskleidžia ir 

neteikia dalyvių pateiktų asmeninių duomenų trečiosioms šalims ne su Akcija susijusių 

tikslų pagrindu. Dalyvių duomenys, būtini Akcijos įgyvendinimui ar prizų distribucijai 

laimėjimo atveju, gali būti perduoti tik bendradarbiavimo partneriams, tokiems kaip 

Akcijos Prizų koordinatorius, paštas ar kurjerių tarnybos. Duomenų tvarkymo sąlygos 

reglamentuojamos abipusiškai sudarytu susitarimu. 

1.5. Duomenų tvarkymo trukmė: dalyvių pateikti duomenys bus tvarkomi iki tol, kol bus 

visiškai įgyvendinti šiose sąlygose numatyti su Akcija susiję duomenų tvarkymo tikslai. 

Duomenys bus laikomi 5 (penkerius) metus pagal Latvijos Respublikos įstatymus. 

1.6. Duomenų subjekto teisės: 

1.6.1. Akcijos dalyviai turi teisę peržiūrėti jų pateiktus ir apdorotus duomenis. Tai apima 

teisę susipažinti su pateikta asmenine informacija gaunant nemokamą kopiją (išskyrus 

daugkartinius ar pernelyg didelius prašymus), išskyrus atvejus, kai tai prieštarauja 

taikomiems duomenų apsaugos įstatymams ir kitiems teisės aktams bei teisei gauti 

informaciją apie tokių duomenų tvarkymą, įskaitant: 

• apdorojimo tikslais; 

• atitinkamų asmens duomenų kategorijos; 

• asmens duomenų gavėjai arba gavėjų kategorijos, ypač tos, kurios yra už 

europos sąjungos arba europos ekonominės erdvės ribų; 

• numatomas duomenų saugojimo laikotarpis arba, jei nėra žinoma, jo nustatymo 

kriterijai; 

• teisė reikalauti ištaisyti ar ištrinti asmens duomenis, taip pat teisė prieštarauti 

apdorojimui arba reikalauti jo apribojimo; 



• teisę pateikti skundą Duomenų inspekcijoje; 

• informacija, iš kokių šaltinių buvo gauti duomenys, jei duomenys nebuvo gauti 

iš jūsų; ir 

• bet koks automatizuotas sprendimas (sprendimai be žmogaus įsikišimo), 

įskaitant sprendimą dėl profiliavimo, buvimo, logikos, jų reikšmės ir pasekmių. 

1.6.2. Dalyviams bus pranešta apie tinkamas saugumo priemones, susijusias su duomenų 

perdavimu, jei jų asmens duomenys bus siunčiami už Europos Sąjungos ar Europos 

ekonominės erdvės ribų. 

1.6.3. Akcijos dalyvis turi teisę prašyti ištaisyti jo pateiktus netikslius, neišsamius ar 

pasenusius duomenis. Visi prašymai turi būti pateikti raštu, el. paštu data@adgett.com .  

1.6.4. Akcijos dalyvis turi teisę be jokių neigiamų pasekmių atšaukti savo sutikimą tvarkyti 

jo duomenis ir prašyti juos ištrinti. Visi prašymai turi būti pateikti raštu, el. paštu 

data@adgett.com	. 

1.6.5. Organizatorius turi teisę atsisakyti ištrinti duomenis, jei tokių duomenų tvarkymas 

yra būtnas: 

• pasinaudojant teise į saviraiškos ir informacijos laisvę; 

• užtikrinant, kad būtų laikomasi Organizatorius teisinio įsipareigojimo, kaip 

nustatyta įstatymuose ir kituose teisės aktuose; 

• visuomenės interesais, susijusiais su visuomenės sveikata, moksliniais ar 

istoriniais tyrimais ar statistikos tikslais; arba 

• ieškinių pateikimo, vykdymo ar gynimo tikslais. 

1.6.6. Akcijos dalyvis turi teisę apriboti jo asmens duomenų tvarkymą šiais atvejais: 

• jei dalyvis ginčija tvarkomų asmens duomenų tikslumą – šiuo atveju duomenų 

tvarkymas apsiriboja tuo momentu, kai Organizatorius gali patikrinti asmens 

duomenų tikslumą; 

• jei duomenų tvarkymas pagrįstas teisėtais Organizatoriaus interesais ir dalyvis 

prieštaravo dėl duomenų tvarkymo – šiuo atveju duomenų tvarkymas ribojamas 

iki laiko, kol bus patikrinta, ar teisėtos Organizatoriaus priežastys nėra 

svarbesnės nei dalyvio teisėtos priežastys; 

• jei dalyvis neprieštarauja neteisėtai tvarkomų duomenų ištrynimui ir vietoje to 

prašo duomenų naudojimo apribojimo; 

• Asmens duomenys nebėra reikalingitvarkymui, tačiau jie yra būtini norint 

pareikšti, įvykdyti ar apginti teisėtus reikalavimus, pavyzdžiui, pateikti ieškinį 

teisme. 



1.6.7. Duomenų tvarkymo apribojimas reiškia, kad duomenys bus saugomi, bet nebus 

apdorojami jokiu kitu būdu. Organizatorius informuos dalyvį, kai duomenų apdorojimo 

apribojimas bus sustabdytas. 

1.6.8. Akcios dalyvis turi teisę į duomenų perkėlimą. Jei apdorojimas yra pagrįstas jo 

sutikimu ir jei toks apdorojimas atliekamas automatiškai, dalyvis gali paprašyti 

Organizatoriaus pateikti su juo susijusius asmens duomenis struktūrizuotu, visuotinai 

priimtinu ir kompiuteriniu būdu nuskaitomu formatu, kad galėtų perduoti tokius 

asmens duomenis kitam duomenų tvarkytojui arba tiesiogiai pateikia tokius asmens 

duomenis kitam duomenų valdytojui, jei tai techniškai įmanoma. 

1.6.9. Akcijos dalyvis turi teisę pateikti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai skundą 

dėl duomenų tvarkymo. 

 

	


