PRANEŠIMAS DĖL SĄŽININGO BENDROVĖS KLIENTŲ, TIEKĖJŲ IR KITŲ VERSLO
PARTNERIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO
Paskelbimo data: 2018 m. gegužės 3 d.
Atnaujinimo data: 2018 m. gegužės 3 d.
1.

ĮVADAS
Šio pranešimo dėl sąžiningo asmens duomenų tvarkymo (toliau – „Pranešimas“) tikslas
yra informuoti Jus, kaip „EIZO Nordic AB“ (toliau – „mes“, „mus“ ir „mūsų“) tvarkys Jūsų
asmens duomenis kaip duomenų valdytojas ir kokios yra mūsų taikomos priemonės ir
procesai siekiant užtikrinti tinkamą duomenų apsaugą. Tokios informacijos teikimas yra
vienas iš Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 (toliau – „BDAR“)
reikalavimų.
Šis Pranešimas neformuoja jokių sutartimi grįstų santykių tarp Jūsų ir mūsų, ir mes
pasiliekame teisę jį kartais keisti.

2.

TEISĖTAS DUOMENŲ TVARKYMAS
Mes tvarkysime Jūsų asmens duomenis tik:
(a)

gavę Jūsų sutikimą;

(b)

kai duomenų tvarkymas yra reikalingas norint pateikti mūsų produktus ar paslaugas
Jums ar Jūsų darbdaviui;

(c)

kai duomenų tvarkymas yra reikalingas norint atsakyti į Jūsų ar Jūsų darbdavio
užklausą;

(d)

kai duomenų tvarkymas yra reikalingas norint palaikyti santykius su Jumis ar Jūsų
darbdaviu;

(e)

kai duomenų tvarkymas yra reikalingas, kad įvykdytume savo įsipareigojimus pagal
įstatymus ir kitas nuostatas.

Pagal a punktą galite bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą pateikdami užklausą, kaip
nurodyta 12 punkte.
3.

KOKIUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS MES RENKAME?

3.1

Mes tvarkome toliau nurodytus Jūsų asmens duomenis:

3.2

(a)

Jūsų vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą ir kitus kontaktinius duomenis;

(b)

Jūsų pareigas ir (arba) pareigų pavadinimą Jūsų užimtumo metu;

(c)

išsamią informaciją apie rinkodaros renginius ar priemones, kuriems teikiate
pirmenybę;

(d)

duomenis apie Jūsų prieigą prie mūsų patalpų, sistemų, tinklalapių ir

(e)

Jūsų žinutes, atsiliepimus ar nuomonę pildant anketas ir apklausas.

Jums gali būti privaloma pateikti mums savo asmens duomenis, kad mes galėtume tvarkyti
savo verslą ir atlikti operacijas, palaikyti santykius su Jumis ar Jūsų darbdaviu, teikti mūsų
produktus ar paslaugas Jums ar Jūsų darbdaviui arba kad įvykdytume savo įsipareigojimus
pagal įstatymus ir kitas nuostatas. Jeigu nepateiksite savo asmens duomenų, galbūt
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negalėsime palaikyti santykių su Jumis ar Jūsų darbdaviu arba pateikti savo produktų ar
paslaugų Jums ar Jūsų darbdaviui.
3.3

Mes dedame visas pastangas, kad išlaikytume tikslius ir išsamius mūsų turimus Jūsų
asmens duomenis ir kad užtikrintume, kad visi Jūsų asmens duomenys būtų atnaujinti. Vis
dėlto Jūs galite labai mums padėti iš karto su mumis susisiekdami, jeigu yra kokių nors Jūsų
asmens duomenų pakeitimų arba jeigu pastebėjote, kad turime netikslius su Jumis
susijusius duomens (žiūrėkite 9 punkte). Mes neatsakome už jokius nuostolius, atsiradusius
dėl neteisingų, neautentiškų, nepakankamų ar neišsamių Jūsų mums pateiktų asmens
duomenų.

4.

KAIP MES RENKAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?
Paprastai mes renkame Jūsų asmens duomenis iš Jūsų ar Jūsų darbdavio pateiktos
informacijos tęsiantis Jūsų ar Jūsų darbdavio santykiams su mumis. Paprastai tai vyksta
Jums ar Jūsų darbdaviui siunčiant mums elektroninius laiškus ir kitą korespondenciją,
vizitines korteles, naudojant formas ir dokumentus, kai Jūs ar Jūsų darbdavys prisijungia
prie mūsų rinkodaros ar rinkos duomenų naujienlaiškių siuntimo sąrašų, kai Jūs esate
paskiriamas įgaliotuoju asmeniu prekybai įmonės vardu, kai Jūs arba Jūsų darbdavys tiek
savo, tiek darbdavio vardu naudojatės prisijungimo informacija, norėdami pasiekti kurį nors
mūsų produktą ar paslaugą.
Mes taip pat galime rinkti Jūsų asmens duomenis iš kitų šaltinių, pvz., mūsų grupės įmonių,
rinkodaros paslaugų teikėjų, sukčiavimo prevencijos agentūrų, kredito institucijų ir
vyriausybinių agentūrų įrašų.

5.

KAIP MES NAUDOJAME ASMENS DUOMENIS?
Toliau nurodytais tikslais mes tvarkysime Jūsų asmens duomenis, susijusius su santykiais
tarp mūsų ir Jūsų ar Jūsų darbdavio bei susijusius su mūsų produktų ir paslaugų tiekimu
Jums ar Jūsų darbdaviui:
(a)

teikdami Jums ar Jūsų darbdaviui prašomus produktus ir paslaugas;

(b)

atsakydami į Jūsų ar Jūsų darbdavio mums siunčiamas žinutes ar publikacijas;

(c)

teikdami Jums ar Jūsų darbdaviui reklaminę ir rinkodaros medžiagą apie mūsų
produktus ir paslaugas, kurie, mūsų manymu, galėtų būti įdomūs Jums ar Jūsų
darbdaviui 1;

(d)

valdydami, plėtodami ir tobulindami mūsų produktų asortimentą, paslaugas,
parduotuves, informacinių technologijų sistemas ir interneto svetaines;

(e)

stebėdami ir vertindami, ar mūsų veikla atitinka įstatymus, mūsų politiką ir
standartus;

(f)

laikydamiesi savo įsipareigojimų pagal įstatymus ir kitas nuostatas bei prašymus
visame pasaulyje, įskaitant ataskaitų teikimą ir (arba) nacionalinėms ir
tarptautinėms priežiūros institucijoms atliekant auditą;

(g)

atlikdami pinigų plovimo, finansų ir kredito patikrinimus, taip pat dėl sukčiavimo ir
nusikalstamumo prevencijos bei aptikimo tikslais.

(h)

administravimo tikslais, susijusiais su saugumu ir prieiga prie mūsų sistemų, patalpų,
platformų, interneto svetainių ir išmaniųjų programėlių;
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6.

(i)

laikydamiesi teismo įsakymų ir vykdydami ir (arba) gindami savo juridines teises;

(j)

bet kokiam kitam teisėtam verslo tikslui ir

(k)

kitais atvejais, kurie leidžiami arba kurių reikalaujama pagal galiojančius įstatymus
arba nuostatas.

TARPTAUTINIS ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS
Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami (įskaitant prieigą ir laikymą) šaliai ar teritorijai,
nepriklausančiai Europos ekonominei erdvei (toliau – „EEE“), įskaitant šalis, kurių įstatymai
gali nesuteikti tokio pat duomenų apsaugos lygio, koks jis yra EEE. Konkrečiai mes galime
dalintis Jūsų asmens duomenimis su mūsų grupės įmonėmis už EEE ribų, įskaitant Japoniją.
Mes užtikrinsime, kad bet koks tarptautinis duomenų perdavimas būtų vykdomas pasitelkus
teisingas ar tinkamas apsaugos priemones, kurias numato BDAR. Galite gauti atitinkamų
apsaugos priemonių dokumentų kopijas pateikdami užklausą, kaip nurodyta 12 punkte.

7.

KOKIU ATVEJU MES GALIME ATSKLEISTI JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?
Mes nenorime ir neketiname parduoti, nuomoti ar prekiauti Jūsų asmens duomenimis. Mes
atskleisime Jūsų asmens duomenis tik toliau nurodytiems gavėjams:

8.

(a)

mūsų grupės įmonėms;

(b)

Jūsų patvirtintoms ar nurodytoms įmonėms;

(c)

trečiosioms šalims, tvarkančioms Jūsų asmens duomenis mūsų vardu (pvz., mūsų
sistemų tiekėjai, įskaitant debesijos paslaugų tiekėjus);

(d)

trečiosioms šalims, tvarkančioms Jūsų asmens duomenis savo vardu, tačiau
teikiančioms paslaugas Jums ar Jūsų darbdaviui mūsų vardu (pvz., mūsų tiekėjai);

(e)

įmonėms, teikiančioms paslaugas, susijusias su pinigų plovimo tikrinimu, kredito
rizikos mažinimu ir kitais sukčiavimo ir nusikalstamumo prevencijos tikslais, taip pat
įmonėms, teikiančioms panašias paslaugas, įskaitant finansų įstaigas, kredito
informacijos agentūras ir priežiūros institucijas, su kuriomis yra dalijamasi tokia
informacija;

(f)

bet kuriai trečiajai šaliai, kuriai mes paskiriame ar pakeičiame mūsų teisių ar
įsipareigojimų vykdymą;

(g)

bet kuriam potencialiam pirkėjui, kuriam parduosime bet kurią mūsų verslo ar turto
dalį, ir

(h)

bet kuriai valdžios ar priežiūros institucijai, vykdymo ar mainų įstaigai, ar teismui,
jei privalome tai padaryti pagal galiojančius įstatymus ar nuostatas arba minėtų
institucijų prašymu.

KAIP MES APSAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?
Mes įsipareigojame apsaugoti Jūsų asmens duomenis, taip pat įgyvendinsime bei
palaikysime tinkamas technines ir organizacines priemones, užtikrinančias saugumo lygį,
tinkamą Jūsų asmeniniams duomenims apsaugoti nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo,
praradimo, pakeitimo, atskleidimo ar prieigos.

9.

JŪSŲ TEISĖS, SUSIJUSIOS SU RENKAMAIS ASMENS DUOMENIMIS

9.1

Jeigu pageidaujate:
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(a)

atnaujinti, keisti, ištrinti ar gauti mūsų laikomų Jūsų asmens duomenų kopiją arba

(b)

apriboti ar sustabdyti naudojimąsi bet kokiais mūsų turimais Jūsų asmens
duomenimis,

Jūs galite to reikalauti, susisiekdami su mumis, kaip nurodyta 12 punkte.
9.2

Kad galėtume laikytis savo įsipareigojimų dėl saugumo ir norėdami užkirsti kelią neteisėtam
duomenų atskleidimui, mes galime paprašyti Jūsų įrodyti savo tapatybę pateikiant
galiojančių identifikavimo priemonių kopiją esant bet kuriai iš anksčiau išvardintų situacijų.

10.

KIEK LAIKO SAUGOSIME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?
Mes saugosime Jūsų asmens duomenis tik tiek laiko, kiek yra reikalinga įgyvendinti tikslą,
kuriam duomenys buvo surinkti, ar laikantis įstatymų, nuostatų ar vidaus politikos
reikalavimų.

11.

KAIP MES ATNAUJINAME AR KEIČIAME ŠĮ SĄŽININGO ASMENS DUOMENŲ
TVARKYMO PRANEŠIMĄ?
Mes galime pakeisti ar atnaujinti šio Pranešimo dalis, norėdami išlaikyti atitiktį galiojantiems
įstatymams ir teisės aktams arba vadovaudamiesi atnaujinta vidaus praktika. Mes tai
padarysime atnaujindami šį Pranešimą. Jums nebūtinai bus tiesiogiai pranešta apie tokį
pakeitimą. Todėl reguliariai tikrinkite šį Pranešimą, kad būtumėte informuoti apie visus
pakeitimus ar atnaujinimus.

12.

KAIP SU MUMIS SUSISIEKTI?
Jeigu turite kokių nors klausimų dėl šio Pranešimo turinio arba Jūsų asmens duomenų ar
norite pateikti užklausą dėl Jūsų asmens duomenų, susisiekite su mumis, naudodamiesi
žemiau pateikta informacija:
El. p. ENA.info@eizo.com

13.

KAIP PATEIKTI SKUNDĄ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJAI?
Jeigu manote, kad mes pažeidėme Jūsų duomenų apsaugos teises, turite teisę pateikti
skundą mūsų duomenų apsaugos priežiūros institucijai. Vietos nacionalinės duomenų
apsaugos priežiūros institucijos kontaktinius duomenis rasite adresu
http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.
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