
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS 

2018-06-13, reg. nr. 1 

1. Asmens duomenų valdytojas: Tautrimas Juška, Gamyklos g. 11-24, Mažeikiai, Lietuva. 

1.1. Asmens duomenų valdytojas renka, kaupia ir tvarko asmens duomenis taip, kaip tai nustatyta šiose 

taisyklėse. 

2. Asmens duomenys yra tvarkomi vadovaujantis Reglamentu (ES) 2016/679, Asmens duomenų teisinės 

apsaugos įstatymu ir Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymu „Dėl bendrųjų 

reikalavimų organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms patvirtinimo”. 

3. Asmens duomenų tvarkymo tikslas: serverio paslaugų teikimas (sklandaus klientų paskyrų veikimo, 

paslaugų suteikimo bei apsaugos užtikrinimas). 

3.1. 3. punkte nustatytu asmens duomenų tvarkymo tikslu yra tvarkomi šie asmens duomenys: 

elektroninis paštas, telefono numeris, IP adresas, pirkimų duomenys. 

3.2. 3. punkte nustatytu asmens duomenų tvarkymo tikslu surinkti asmens duomenys yra saugomi 2 

(dvejus) metus nuo paskutinio asmens prisijungimo prie svetainės/serverio. 

3.3. Praėjus 3.2. punkte nustatytam terminui asmens duomenys yra sunaikinami (ištrinami iš duomenų 

bazės). 

4. Duomenų subjektas (asmuo, kurio duomenys yra tvarkomi) turi galimybę prisijungęs prie 

svetainės/serverio atnaujinti savo asmens duomenis. 

5. Svetainėje/serveryje jaunesni nei 16 metų amžiaus vaikai registruotis ir sutikti su Taisyklėmis bei 

Privatumo politika gali tik atsiuntę tėvų (vaiko tėvų pareigų turėtojų) sutikimą, leidžiantį tvarkyti vaiko 

asmens duomenis. Sutikimą siųsti el. paštu sarg@inbox.lt 

6. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra duomenų subjekto duotas sutikimas. 

7. Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka. 

7.1. Duomenų subjektas apie asmens duomenų tvarkymą yra informuojamas, kai registruojasi 

svetainėje/serveryje, t.y. registracijos formoje jam yra pateikiama nuoroda į Privatumo politiką, 

kurioje yra nuoroda į Asmens duomenų tvarkymo taisykles, kuriose nurodytas asmens duomenų 

valdytojas, asmens duomenų tvarkymo tikslai ir kita papildoma informacija. Duomenų subjekto 

asmens duomenys tretiesiems asmenims neteikiami. 

7.2. Duomenų subjektas turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys. Tokiu atveju jis 

negali registruotis svetainėje/serveryje. 

7.3. Duomenų subjektas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis. Duomenų subjektas, pateikęs 

duomenų valdytojui ar duomenų tvarkytojui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės 

aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti 

asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo 

asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo 

teikti bent per paskutinius 1 metus. 

7.4. Duomenų valdytojas, gavęs duomenų subjekto paklausimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo, 

atsako, ar su juo susiję asmens duomenys yra tvarkomi, ir pateikia duomenų subjektui prašomus 

duomenis ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų subjekto kreipimosi dienos. 

Duomenų subjekto prašymu tokie duomenys turi būti pateikiami raštu. Neatlygintinai tokius 

duomenis duomenų valdytojas teikia duomenų subjektui kartą per kalendorinius metus. Teikiant 

duomenis atlygintinai, atlyginimo dydis neviršija duomenų teikimo sąnaudų. Duomenų teikimo 

atlyginimo tvarką nustato Vyriausybė. 

7.5. Duomenų subjektas turi teisę susipažinęs su savo asmens duomenimis reikalauti ištaisyti 

neteisingus, neišsamius, netikslius savo duomenis. Jeigu duomenų subjektas, susipažinęs su savo 

asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, ir 

kreipiasi į duomenų valdytoją, duomenų valdytojas per 5 kalendorines dienas asmens duomenis 

patikrina ir duomenų subjekto rašytiniu prašymu, pateiktu asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių 

priemonėmis, ištaiso neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdo tokių 

asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą. 



7.6. Duomenų subjektas turi teisę į duomenų perkeliamumą įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu 

formatu. 

7.7. Duomenų subjektas turi teisę reikalauti ištrinti duomenis. 

7.8. Jeigu duomenų subjektas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens 

duomenys yra tvarkomi neteisėtai, nesąžiningai, ir kreipiasi į duomenų valdytoją, duomenų 

valdytojas per 5 kalendorines dienas neatlygintinai patikrina asmens duomenų tvarkymo teisėtumą, 

sąžiningumą ir duomenų subjekto prašymu (išreikštu rašytine forma) sunaikina neteisėtai ir 

nesąžiningai sukauptus asmens duomenis ar sustabdo tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, 

išskyrus saugojimą. 

7.9. Duomenų subjekto prašymu sustabdžius jo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, asmens duomenys, 

kurių tvarkymo veiksmai sustabdyti, yra saugomi tol, kol bus ištaisyti ar sunaikinti (duomenų subjekto 

prašymu arba pasibaigus duomenų saugojimo terminui). Kiti tvarkymo veiksmai su tokiais asmens 

duomenimis gali būti atliekami tik: 

7.9.1. turint tikslą įrodyti aplinkybes, dėl kurių duomenų tvarkymo veiksmai buvo sustabdyti; 

7.9.2. jei duomenų subjektas duoda sutikimą toliau tvarkyti savo asmens duomenis; 

7.9.3. jei reikia apsaugoti trečiųjų asmenų teises ar teisėtus interesus. 

7.10. Duomenų valdytojas per 5 kalendorines dienas praneša duomenų subjektui apie jo prašymu 

atliktą ar neatliktą asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą ar asmens duomenų tvarkymo veiksmų 

sustabdymą. 

7.11. Asmens duomenys taisomi ir naikinami arba jų tvarkymo veiksmai sustabdomi pagal duomenų 

subjekto tapatybę ir jo asmens duomenis patvirtinančius dokumentus, gavus duomenų subjekto 

prašymą. 

7.11.1. Jeigu duomenų valdytojas abejoja duomenų subjekto pateiktų asmens duomenų 

teisingumu, jis sustabdo tokių duomenų tvarkymo veiksmus, duomenis patikrina ir patikslina. 

Tokie asmens duomenys gali būti naudojami tik jų teisingumui patikrinti. 

7.12. Duomenų subjektas, norėdamas pasinaudoti savo teisėmis, gali kreiptis asmeniškai, raštu arba 

el. paštu sarg@inbox.lt 

8. Asmens duomenys gaunami klientams (fiziniams asmenims) registruojantis svetainėje www.sarg.lt ir 

serveryje samp.sarg.lt:7777 ir sutikus su taisyklėmis. 

9. Prieiti prie asmens duomenų ir juos tvarkyti (visa apimtimi) teisę turi tik pats asmens duomenų 

valdytojas, fizinis asmuo, Tautrimas Juška. 

10. Tvarkomiems asmens duomenims yra taikomas II (antras) saugumo lygis pagal Valstybinės duomenų 

apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymą „Dėl bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir techninėms 

duomenų saugumo priemonėms patvirtinimo”. 

11. Duomenų saugumo priemonės: 

11.1. Prisijungti prie duomenų bazės, kurioje saugomi asmens duomenys, gali tik pats asmens 

duomenų valdytojas, fizinis asmuo, Tautrimas Juška. Prieigai naudojamas tik asmens duomenų 

valdytojui žinomas unikalus, sudėtingas, sudarytas iš ne mažiau nei 8 simbolių, nenaudojant 

asmeninio pobūdžio informacijos slaptažodis, kuris yra šifruojamas. Slaptažodis yra keičiamas ne 

rečiau kaip kartą per du mėnesius. 

11.2. Kiekvienas prisijungimas prie duomenų bazės yra fiksuojamas, išsaugant informaciją apie 

prisijungimo identifikatorių, IP adresą ir datą. 

11.3. Prisijungimų prie duomenų bazės įrašai saugomi 1 (vienerius) metus. 

11.4. Asmens duomenys yra saugomi nuotoliniuose serveriuose, į kurių laikymo patalpas gali patekti 

tik įgalioti serverių nuomą teikiančios kompanijos darbuotojai. 

11.5. Svetainėje www.sarg.lt yra naudojams SSL sertifikatas, kuris užtikrina saugų duomenų 

perdavimą tarp kliento ir svetainės. 

11.6. Kompiuterinė įranga, kuri yra naudojama prisijungimui prie duomenų bazės, kurioje saugomi 

asmens duomenys, yra apsaugota antivirusine programa, kuri yra pastoviai atnaujinama. 

 

Asmens duomenų valdytojas 

http://www.sarg.lt/
http://www.sarg.lt/


Tautrimas Juška 


