M.GURSKIENĖS TŪB VADOVŲ KLUBAI ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO POLITIKA
Ši M.Gurskienės TŪB Vadovų klubai asmens duomenų tvarkymo politika (toliau - Politika) skirta
informuoti Jus kaip mes, M. Gurskienės TŪB Vadovų klubai, renkame, naudojame ir dalinamės Jūsų
pateiktais ar mūsų kitaip surinktais Jūsų asmens duomenimis. Taip siekiame užtikrinti sąžiningą ir
skaidrų informacijos apie Jus rinkimą ir naudojimą.
Ši politika neapima M. Gurskienės TŪB Vadovų klubai bendrijos narių ir darbuotojų asmens duomenų
tvarkymo.
Mes siekiame išsamiai informuoti Jus apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, nesvarbu, ar bendraujate
su mumis telefonu, susitinkant asmeniškai, Vadovų klubų renginiuose ar elektroninėmis priemonėmis
(pavyzdžiui, naudojant interneto svetainę) ar bet kokiu kitu Jūsų pasirinktu būdu.
Jūsų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Reglamentu (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos
asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, o taip pat kitais teisės aktais.
Politika skelbiama Įmonės interneto svetainėje www.klubai.lt.
PAGRINDINĖS POLITIKOJE NAUDOJAMOS SĄVOKOS
Asmens duomenys – bet kuri informacija apie Jus iš kurios tiesiogiai arba netiesiogiai galima
nustatyti Jūsų tapatybę. Tai gali būti vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, elektroninio pašto
adresas, Jūsų su Įmone sudarytos sutartys, informacija apie Jūsų dalyvavimą Įmonės organizuojamų
klubų veikloje, interneto identifikatorius ir kt.
Duomenų subjektas – fizinis asmuo – Įmonės organizuojamų klubų narys, fasilitatorius, kitas asmuo
dalyvaujantis klubo veikloje, sutartis su Įmone pasirašęs ir (ar) šias sutartis vykdantis fizinis asmuo
arba juridinio asmens atstovas ar darbuotojas, interneto svetaine besinaudojantis asmuo, kitas fizinis
asmuo, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant
asmens duomenimis, kuriuos tvarko Įmonė.
Tvarkymas – tai bet koks su asmens duomenimis atliekamas veiksmas ar veiksmų rinkinys (rinkimas,
įrašymas, naudojimas, susipažinimas, saugojimas, atskleidimas ir kt.).
Reglamentas (ES) 2016/679 – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas
(ES) 2016/679 „Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant Asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų
judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)“.
Duomenų valdytojas – M. Gurskienės TŪB Vadovų klubai, juridinio asmens kodas 124595931,
veikianti adresu Gedimino pr. 20, Vilniuje, elektroninio pašto adresas info@klubai.lt (toliau – Įmonė).
KOKIŲ PRINCIPŲ LAIKOMĖS
Įmonė asmens duomenis renka ir toliau tvarko laikydamasi teisės aktų reikalavimų ir tik tada, kai tai
yra būtina jos nustatytiems konkretiems tikslams.
Asmens duomenis tvarkome tik tiems tikslams dėl kurių jie buvo surinkti ir tik tiek, kiek jų reikia
konkrečiu atveju.
Tvarkome tokius asmens duomenis, kokius Jūs mums pateikėte. Jeigu teikiant asmens duomenis
suklydote ar dėl kitų priežasčių Įmonėje tvarkomi Jūsų asmens duomenys yra netikslūs, mes
pasistengsime, kad asmens duomenys būtų ištaisyti, o jei tai bus neįmanoma, netikslius duomenis
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sunaikinsime.
Informaciją apie Jus saugome tik tol, kol ji yra Įmonei būtina arba tiek, kiek ją saugoti mus įpareigoja
teisės aktai.
Mums svarbus Jūsų pasitikėjimas, todėl užtikriname mums patikėtų asmens duomenų saugumą, jų
neatskleidžiame asmenims, kurie neturi teisės tokią informaciją gauti.
KOKIUS DUOMENIS APIE JUS TVARKOME
Mes renkame ir toliau tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:
Pagrindinius asmens duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, telefono
numeris, elektroninio pašto adresas, darbovietė, pareigos, adresas, nuotrauka;
Identifikavimo duomenis, tokius kaip asmens dokumentų duomenys, IP adresas, internetinės
svetainės prisijungimo duomenys bei kita naršymo informacija, įskaitant duomenis apie tai, kada ir iš
kur buvo prisijungta prie mūsų internetinės svetainės ar kitų elektroninių platformų;
Duomenis apie Jūsų sandorius su M. Gurskienės TŪB Vadovų klubai, priklausomai nuo to, kokias
paslaugas Jums teikia M. Gurskienės TŪB Vadovų klubai , pvz., banko sąskaitos numeris, išrašytos
sąskaitos, mokėjimo datos ir pan.
Ekonominius duomenis, tokius kaip Jūsų darbovietė, Jūsų vykdoma ūkinė-komercinė veikla (pvz.
vykdote individualią veiklą ir pan.), darbinės veiklos sritis ir pan.
Duomenis apie Jūsų išsilavinimą, patirtį, interesus, pomėgius ir poreikius, kuriuos Jūs pateikiate
mums bendraudami su M. Gurskienės TŪB Vadovų klubai darbuotojais ar perduodate mums
naudodamiesi M. Gurskienės TŪB Vadovų klubai paslaugomis, informaciją apie Jūsų darytus
pranešimus, rekomenduotus narius ir kt. panašaus pobūdžio informaciją.
Atkreipiame dėmesį, kad konkreti tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo mūsų Jums
teikiamų paslaugų, susiklosčiusių tarpusavio santykių ir konkretaus asmens duomenų tvarkymo
tikslo, kuriam šie duomenys yra reikalingi.
Svarbu: Jeigu jūs pateikiate mums kitų su jumis susijusių asmenų duomenis, turėtumėte gauti šių
asmenų sutikimą bei pateikti šiems asmenims informaciją, apie tai, kur ir kaip jie gali susipažinti su
šią politika.
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI
Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis šiais pagrindiniais tikslais:
 paslaugų teikėjų, verslo partnerių fizinių asmenų ir paslaugų teikėjų, verslo partnerių juridinių
asmenų atstovų/darbuotojų asmens duomenis tvarkome tam, kad galėtumėm bendrauti,
bendradarbiauti su potencialiais Įmonės paslaugų teikėjais, verslo partneriais;
 sutartis sudarančių ir jas vykdančių asmenų asmens duomenis tvarkome tam, kad galėtume
sudaryti sutartis ir vykdyti sutartyse prisiimtus įsipareigojimus;
 klubų narių, fasilitatorių asmens duomenis tvarkome tam, kad galėtumėm administruoti
narystę klubuose, klubo nariams teikti narystės naudas;
 klubų narių, fasilitatorių, kitų asmenų dalyvaujančių klubų veikloje asmens duomenis
tvarkome tam, kad pristatytumėm visuomenei Įmonės veiklą;
 asmenų, sutikusių dėl jų asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais ir Įmonės
klubų narių, fasilitatorių neprieštaravusių dėl jų asmens duomenų tvarkymo tiesioginės
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rinkodaros tikslais asmens duomenis tvarkome tam, kad galėtumėm pristatyti ir pasiūlyti
Įmonės teikiamas paslaugas ir (arba) pasiteirauti nuomonės dėl Įmonės teikiamų paslaugų;
užklausą elektroniniu paštu ar per interneto svetainę pateikusių asmenų asmens duomenis
tvarkome tam, kad galėtumėm pateikti atsakymą;
įvairiuose Įmonės dokumentuose nurodytų asmenų asmens duomenis tvarkome tam, kad
galėtumem vykdyti buhalterinę apskaitą, tvarkyti raštvedybą ir valdyti dokumentus;
interneto svetainės naudotojų asmens duomenis tvarkome tam, kad galėtumėm užtikrinti
interneto svetainės veikimo funkcionalumą ir efektyvumą, patogumą, svetainės veikimo greitį
ir saugumą;
galime tvarkyti asmens duomenis ir kitais tikslais, jeigu mums tai daryti leis ar įpareigos teisės
aktai.

KOKIOMIS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TEISĖTUMO SĄLYGOMIS REMIAMĖS
Jūsų asmens duomenis gauname ir naudojame esant bent vienai iš žemiau nurodytų sąlygų:
 Jūs davėte sutikimą;
 Jūs ketinate sudaryti ar sudarėte sutartį su M. Gurskienės TŪB Vadovų klubai;
 asmens duomenų tvarkymas numatytas teisės aktuose;
 siekiant mūsų teisėtų interesų (pavyzdžiui, vykdyti komecinę-ūkinę veiklą, ginti savo
interesus, pristatyti Įmonės veiklą visuomenei, siekiant gerinti mūsų teikiamų paslaugų
kokybę, užtikrinti mūsų veiklos nuoseklumą, Jums teikiamų paslaugų visapusiškumą ir
atitikimą Jūsų lūkesčiams bei maksimalų Jūsų pasitenkinimą mūsų paslaugomis).
IŠ KUR GAUNAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS
Mes naudojame asmens duomenis, kuriuos Jūs mums pateikiate kai kreipiatės dėl mūsų paslaugų ir
jomis naudojatės, pildote duomenų anketas, rašote mums raštus, pasirašote sutartis ar kitus
dokumentus, taip pat kuriuos užfiksuojame M. Gurskienės TŪB Vadovų klubai interneto svetainėje.
Be to, Jūsų asmens duomenis mes taip pat galime gauti iš kitų šaltinių:
 Iš juridinių asmenų, kai Jūs esate šių juridinių asmenų atstovas, darbuotojas, kontrahentas,
steigėjas, akcininkas, dalyvis, savininkas ir pan.;
 Iš mums skirtų ar fizinių ar juridinių asmenų, vykdant sutartinius ar teisės aktų reikalavimus,
mums pateiktų dokumentų (informacija paslaugų teikimo, autorinėse ir kitose sutartyse).
 Iš partnerių, savo tiekėjų ar kitų juridinių asmenų, kurie mus pasitelkia Jums teikdami
paslaugas.
Mes galime rinkti Jūsų asmeninę informaciją stebėdami mūsų technologinius įrankius ir paslaugas,
kai ją mums pateikiate, pavyzdžiui, prisiregistravę mūsų interneto svetainėje, pateikiant paklausimą
interneto svetainėje, naudojantis kitomis interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis.
KAM TEIKIAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS
Mes teikiame Jūsų asmens duomenis laikydamiesi teisės aktų reikalavimų. Jūsų asmens duomenys
gali būti perduoti duomenų gavėjamas: tretiesies asmenims ir (arba) duomenų tvarkytojams.
Asmens duomenis galime teikti tretiesiems asmenims – valstybės institucijoms ir įstaigoms, teismams,
teisėsaugos institucijoms, Įmonės veiklos patikrinimus atliekančioms valstybės institucijoms,
tretiesiems asmenims, kiek tai susiję su verslo pardavimu, susijungimu, pirkimu arba viso ar dalies
verslo reorganizacija, kitiems tretiesiems asmenims, kuriems teikti asmens duomenis Įmonę įpareigoja
įstatymai ar kiti teisės aktai.
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Klubo narių, fasilitatorių asmens duomenis atskleidžiami klubo nariams.
Klubo narių, fasilitatorių, kitų asmenų dalyvavusių Įmonės organizuojamuose renginiuose ar klubų
veikloje asmens duomeis galime skelbti Įmonės interneto svetainėje.
Jūsų asmens duomenis galime atskleisti duomenų tvarkytojams – buhalterinės apskaitos, dokumentų
archyvavimo, audito, konsultacines, renginių organizavimo, turto priežiūros ir aptarnavimo, techninės
ir programinės įrangos kūrimo, palaikymo ir priežiūros, pranešimų siuntimo, duomenų centrų,
debesijos, ryšio, svetainės administravimo ir kitas paslaugas teikiančius paslaugų teikėjams, kurie
asmens duomenis tvarko pagal Įmonės nurodymus.
KIEK LAIKO SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS
Jūsų asmens duomenis saugome ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių jie buvo surinkti,
arba tokį laikotarpį, kokį numato teisės aktai:
 bendravimo, bendradarbiavimo su potencialiais Įmonės paslaugų teikėjais, verslo partneriais
tikslu – potencialių paslaugų teikėjų, verslo partnerių asmens duomenis tvarkome Įmonės arba
potencialių Įmonės paslaugų teikėjų, verslo partnerių veiklos laikotarpiu;
 sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslu asmens duomenis tvarkome sutarties galiojimo
laikotarpiu ir 10 metų sutarčiai pasibaigus;
 narystės klubuose administravimo tikslu asmens duomenis tvarkome narystės klubuose metu
ir 5 metus narystei pasibaigus;
 tiesioginės rinkodaros tikslu asmens duomenis tvarkome 5 metus arba iki kol asmuo atšaukia
sutikimą;
 visuomenės informavimo tikslu asmens duomenis tvarkome kol asmuo dalyvauja klubų
veikloje arba iki kol asmuo atšaukia sutikimą;
 užklausų, gautų per interneto svetainę ir (ar) elektroniniu paštu administravimo tikslu asmens
duomenis tvarkome vieną mėnesį po atsakymo pateikimo;
 buhalterinės apskaitos tikslu asmens duomenis tvarkome 10 metų po kalendorinių metų,
kuriais vyko ūkinė operacija, pabaigos;
 raštvedybos tvarkymo ir dokumentų valdymo tikslu asmens duomenis tvarkome 10 metų;
 interneto svetainės veikimo funkcionalumo ir efektyvumo, patogumo, svetainės veikimo
greičio ir saugumo užtikrinimo tikslais asmens duomenys tvarkome slapuko galiojimo
laikotarpiu.
KAIP UŽTIKRINAME DUOMENŲ SAUGUMĄ
Tvarkydami Jūsų asmens duomenis įgyvendiname reikiamas organizacines ir technines asmens
duomenų saugumo priemones siekiant apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto
atskleidimo ar kitokio neteisėto tvarkymo.
Asmens duomenų tvarkymui pasitelkdami duomenų tvarkytojus, pasirenkame tik tuos paslaugų
teikėjus, kurie laikosi mūsų pateiktų nurodymų bei užtikrina tinkamų duomenų sugumo priemonių
įgyvendinimą.
KOKIAS TEISES JŪS TURITE
Jūs turite šias teises:
 teisę žinoti apie asmens duomenų tvarkymą;
 teisę prašyti, kad mes leistume susipažinti su Jūsų asmens duomenimis;
 teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis;
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teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą;
teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis;
teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais ir kai asmens
duomenys tvarkomi siekiant teisėtų mūsų interesų;
teisę reikalauti perkelti Jūsų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai
Jums patogia forma (taikoma tiems asmens duomenims, kuriuos pateikėte Jūs pats/pati ir kurie
automatizuotomis priemonėmis tvarkomi sutikimo pagrindu arba sutarties sudarymo ir vykdymo
pagrindu);
teisę atšaukti Jūsų duotą sutikimą, nedarant poveikio iki sutikimo atšaukimo vykdytam Jūsų
asmens duomenų naudojimui;
teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos www.ada.lt).

KAIP GALITE KREIPTIS DĖL SAVO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO
Mes dedame visas pastangas, kad įgyvendintume Jūsų teises ir atsakytume į Jums iškylančius
klausimus dėl šioje Politikoje pateikiamos informacijos.
Dėl aukščiau nurodytų teisių įgyvendinimo Jūs Įmonei turite pateikti rašytinį prašymą aukščiau
nurodytais kontaktais. Reikalavimas teikti prašymą raštu Jums būtų netaikomas, jeigu kreipiatės
įmonę norėdami gauti informaciją apie asmens duomenų tvarkymą pagal Reglamento (ES) 2016/679
13 ir 14 straipsnius.
Teikdami prašymą, Jūs turite patvirtinti savo asmens tapatybę. Tapatybę patvirtinti galite šiais būdais:
 teikiant prašymą asmeniškai, turite pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 teikiant prašymą paštu, kartu turite pateikti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją,
patvirtintą notaro, ar šio dokumento kopiją, patvirtintą kita teisės aktų nustatyta tvarka;
 teikiant prašymą elektroniniu būdu, turite pasirašyti jį kvalifikuotu elektroniniu parašu arba
suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir
nepakeičiamumą.
Kreipdamiesi į mus, Jūs galite pateikti laisvos formos prašymą arba prašymą, pagal Įmonės patvirtintą
formą.
Prašyme turi būti nurodyta informacija, kokią iš aukščiau nurodytų teisių ir kokia apimtimi
pageidaujate įgyvendinti.
Ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos, Jums pateiksime informaciją apie tai,
kokių veiksmų ėmėmės gavę Jūsų prašymą.
Jeigu Jūsų prašymas bus sudėtingas ar jų bus ne vienas, šis terminas prireikus galės būti pratęstas dar
dviem mėnesiams, atsižvelgiant į šių prašymų sudėtingumą ir skaičių. Bet kokiu atveju, per vieną
mėnesį nuo prašymo gavimo dienos informuosime Jus apie tokį pratęsimą ir nurodysime to priežastis.
Jeigu nuspręsime Jūsų prašymo neįgyvendinti, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo
prašymo gavimo dienos, apie tai Jus informuosime. Tokį mūsų sprendimą galite skųsti Valstybinei
duomenų apsaugos inspekcijai bei pasinaudoti kitomis teisių gynimo priemonėmis.
KODĖL IR KOKIUS SLAPUKUS NAUDOJAME
Slapukai (angl. cookies) yra tekstiniai failai, saugomi Jūsų įrenginio (pvz., kompiuterio, mobiliojo
telefono, planšetės) naršyklėje (pvz., „Internet Explorer“, „Firefox“ ir kt.), kai Jūs naršote Svetainėje
ir talpinantys informaciją apie Jūsų naršymą Svetainėje.
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Jums pirmą kartą apsilankius Svetainėje, slapukai perkeliami į Jūsų kompiuterį ir vėliau naudojami
kompiuteriui identifikuoti. Tai įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, palengvinanti naršymą Jūsų
jau lankytame tinklalapyje ir supaprastinanti prieigą prie skelbiamos informacijos.
Svetainėje slapukus mes naudojame, siekiant:
1) užtikrinti svetainės veikimo funkcionalumą ir efektyvumą;
2) užtikrindami, kad svetaine būtų patogu naudotis;
3) siekdami padidinti svetainės veikimo greitį ir saugumą.
Svetainėje naudojame techninius slapukus, kurie yra būtini, kad galėtume teikti tam tikras svetainės
paslaugas ir Jūs galėtumėte naršyti ir naudotis svetainės funkcijomis.
Svetainėje naudojame statistinius slapukus, kurių pagalba gautą informaciją naudojame tam, kad
galėtume patobulinti svetainės funkcionalumus ir pagerinti naudojimąsi svetaine.
Slapukų pagalba yra tvarkomas Jūsų IP adresas, naršymo informacija, tokia kaip aplankytos interneto
svetainės sritys ar tinklapyje praleistas laikas ir pan.
Daugiau informacijos apie slapukus, kurie naudojami svetainėje, ir tikslus, kuriais jie naudojami,
galite rasti žemiau pateiktoje lentelėje:
Slapuko pavadinimas

Slapuko tikslas

Slapuko
saugojimo
terminas
2 metus

__ga

Slapukai naudojami
siekiant atskirti
vartotojus

__gat

Slapukai naudojami
siekiant atskirti
vartotojus

1 diena

__gid

Slapukai naudojami
siekiant atskirti
vartotojus
Registruoja svetainės
lankytojo įrenginį ir stebi
jo elgesį

1 diena

__collect

Naršymo
metu

sesijos

Atkreipiame dėmesį, kad svetainėje gali būti trečiųjų šalių slapukai, kurių įrašymo bei vykdomo
asmens duomenų tvarkymo Įmonė neužsakė ir negali įtakoti. Informaciją apie trečiųjų šalių
naudojamus slapukus galite rasti šių trečiųjų šalių interneto svetainėse paskelbtose privatumo
politikose.
Jūs galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus taip, kad slapukai nebūtų priimami, arba ištrinti
įrašytus slapukus, tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos gali neveikti.
Visose naršyklėse (pvz., „Internet Explorer“, „Firefox“ ir kt.) numatyta galimybė ištrinti slapukus.
Savo naršyklėje slapukų nustatymus galite pakeisti bet kuriuo metu. Detalesnės instrukcijos priklauso
nuo Jūsų naudojamos naršyklės. Jeigu naudojate kelias naršykles, nustatymo parametrus turite
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sureguliuoti visose naršyklėse.
KADA IR KAIP KEIČIAME POLITIKĄ
Politiką periodiškai, ne rečiau kaip kartą per metus, peržiūrime ir, prireikus, pakeičiame.
Ši Politika gali būti keičiama atsižvelgiant į teisės aktų ir mūsų veiklos pokyčius. Apie pakeitimus
mes pranešime interneto svetainėje www.klubai.lt ar kitomis priemonėmis.
Jeigu Jūs turite kitų klausimų, nusiskundimų ar prašymų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu ar
šia politika, galite juos pateikti mums aukščiau nurodytais kontaktais.
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