ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS PRIVATUMO POLITIKA

I.

Bendrosios nuostatos

Ši Privatumo politika yra skirta asmenims, kurie perka prekes iš “ENERSTENOS” įmonių grupės, naudojasi
“ENERSTENOS” įmonių grupės Bendrovės paslaugomis, lankosi “ENERSTENOS” įmonių grupės Bendrovės
teritorijoje ar patalpose, domisi dėl įsidarbinimo “ENERSTENOS” įmonių grupės Bendrovėje ir/ arba lankosi
interneto svetainėse www.enerstena.lt, www.nakkilaboilers.fi, www.calidumember.lt, www.termotechnika.lt ar
kitose “ENERSTENOS” įmonių grupės svetainėse.
Valdytojas atsako už šioje Privatumo politikoje numatytais teisiniais pagrindais atliekamą asmeninių duomenų
apdorojimą Bendrovės tikslais, pvz., sutarties vykdymo arba ryšių su klientu ar tiekėju valdymo tikslais. Šiais
tikslais Bendrovė gali apdoroti asmeninius duomenis, kuriuos tais pačiais tikslais surinko bet kuri
“ENERSTENOS” įmonių grupės Bendrovė.

II.

Pagrindinės sąvokos

Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę
galima nustatyti ir kurio duomenys tvarkomi pagal šią Privatumo politiką.
Bendrovė - “ENERSTENOS” įmonių grupės kiekviena ar bet kuri bendrovė.
Duomenų subjektas – asmuo, kuris perka Bendrovės prekes, naudojasi arba ketina naudotis Bendrovės
paslaugomis, arba teikia paslaugas Bendrovei, arba lankosi Bendrovės teritorijoje ar patalpose, arba domisi
įsidarbinimo Bendrovėje galimybe, arba yra juridinio asmens atstovas, arba asmuo, kuris naršo
svetainėse www.enerstena.lt, www.nakkilaboilers.fi, www.calidumember.lt, www.termotechnika.lt, ar kitose
“ENERSTENOS” įmonių grupės svetainėse.
“ENERSTENOS” įmonių grupė - UAB „Enerstenos grupė“ ir jos tiesiogiai bei netiesiogiai valdomi juridiniai
asmenys, įskaitant UAB „Enerstena“, UAB „Enerstenos projektavimas“, UAB „Enerstenos gamyba“,
UAB „Enerstena VS“, UAB „Termotechnika“, UAB „Calidum Ember Alytus“, SIA „Enerstena Latvia“, Nakkila
Boilers Oy.
Privatumo politika – asmens duomenų apsaugos „ENERSTENOS“ įmonių grupėje privatumo politika.
Reglamentas - 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (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).
Valdytojas - asmens duomenų valdytoja yra “ENERSTENOS” įmonių grupės Bendrovė, kuriai pateikiami
asmens duomenys dėl valdytoją ir duomenų subjektą siejančių sutartinių arba ikisutartinių santykių arba kurios
paslaugomis jūs (arba juridinis asmuo, arba subjektas, kurio galutiniu tikruoju savininku esate laikomas) ketinate
naudotis.

III.

Asmens duomenų tvarkymo principai

“ENERSTENOS” įmonių grupė tvarko asmens duomenis vadovaudamasi teisės aktų, reglamentuojančiais
asmens duomenų tvarkymą, reikalavimais.
Tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo užsakomų ar naudojamų paslaugų, prekių ir to, kokią
informaciją pateikia asmuo, kai užsako ir (ar) naudojasi paslaugomis, teikia paslaugas, lankosi ar registruojasi
svetainėje, pateikia savo, trečiojo asmens (šeimos nario) duomenis įsidarbinimo Bendrovėje tikslais ar lankosi
“ENERSTENOS” įmonių grupės patalpose ar jos teritorijoje.
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Duomenys tvarkomi tik esant teisėto tvarkymo kriterijui – siekiant užtikrinti paslaugų teikimą; asmens sutikimu;
kai tvarkyti asmens duomenis Bendrovę įpareigoja atitinkami teisės aktai; kai asmens duomenis reikia tvarkyti
dėl duomenų valdytojo ar trečios šalies teisėto intereso.
Bendrovė siekia, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik
tokiais tikslais, kuriais buvo renkami, kad jie būtų tvarkomi laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių
asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų.
Naudodamasis Bendrovės/ “ENERSTENOS” įmonių grupės paslaugomis, pirkdamas prekes, teikdami paslaugas,
pateikdamas savo duomenis, siųsdamas ar kitu būdu pateikdamas gyvenimo aprašymą (CV), lankydamasis
“ENERSTENOS” įmonių grupės patalpose ar teritorijoje, tęsdamas naršymą svetainėje, Duomenų subjektas
patvirtina, kad susipažino su šia Privatumo politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jos laikytis.

IV.

Asmens duomenys ir jų tvarkymo tikslai

Bendrovė, priklausomai nuo paslaugų rūšies arba santykio su Bendrove tvarko šiuos Asmens duomenis, įskaitant,
bet neapsiribojant: vardas, pavardė, darbovietė, pareigos, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, pateikto
asmens dokumento kopija, asmens nuotrauka, mobilaus telefono numeris, gyvenimo aprašyme (CV) pateikiama
informacija, el. pašto adresas, vaizdo įrašai, lankymasis Bendrovėje/ “ENERSTENOS” įmonių grupėje,
transporto priemonių valstybiniai numeriai, IP adresai, svetainės naršymo istorija ir data, kita informacija,
reikalinga produktų pardavimui ir paslaugų teikimui, santykių palaikymui, sutarčių administravimui, pirkimopardavimo sandorių įforminimui, personalo valdymui.
Bendrovė asmens duomenis tvarko šiais tikslais: sutartinių įsipareigojimų vykdymas, transporto priemonių
stebėjimas ir kontrolė (GPS stebėjimas), pranešimų apie kelių eismo taisyklių pažeidimus administravimas, skolų
išieškojimas, užklausų administravimas, interneto svetainės lankomumo statistika, turto ir asmenų apsauga,
asmenų identifikavimas, turto pardavimas, teisinių reikalavimų pateikimas, įvykdymas ir gynimas, darbuotojų
paieška, darbo sutarčių sudarymas, vykdymas, administravimas ir kitais tikslais, susijusiais su Bendrovės/
“ENERSTENOS” įmonių grupės personalo, įmonių bei paslaugų valdymu, numatytais vidaus dokumentuose.

V.

Vaizdo stebėjimas

Vaizdo stebėjimas Bendrovėje vykdomas Bendrovės/ “ENERSTENOS” įmonių grupėje valdomose patalpose
ir/arba teritorijose. Vaizdo stebėjimas vykdomas Bendrovės turto ir asmenų apsaugos tikslais.
Vaizdo stebėjimą Bendrovė siekia organizuoti taip, kad į stebėjimo lauką nepakliūtų didesnė nei būtinai reikalinga
teritorija (patalpa, patalpos dalis). Vaizdo stebėjimas patalpose ir/arba teritorijose, skirtose asmenų privačiam
naudojimui, t.y. tualetuose, dušuose, persirengimo kabinose ir pan., nevykdomas.
Vaizdo įrašai gali būti naudojami tik įtariamiems teisės pažeidimams atskleisti arba Bendrovės darbuotojų,
paslaugų teikėjų, trečiųjų asmenų, Bendrovės turto apgadinimu padarytai žalai įrodyti, atskleisti ir gali būti
perduoti tik įstatymų nustatyta tvarka turintiems teisę gauti šiuos duomenis asmenims.

VI.

Asmens duomenų saugojimo terminas

Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti ir jie priklauso nuo
konkrečios sutarties sąlygų bei asmens duomenų tvarkymo pagrindo arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų
subjektai ir/ar numato teisės aktai.

VII.

Tvarkomų duomenų teikimas kitiems subjektams

Bendrovė tvarkomų duomenų neteikia tretiesiems asmenims be išankstinio asmens (duomenų subjekto) sutikimo,
išskyrus teisės aktų nustatyta tvarka ir išskyrus duomenų dalijimąsi tarp bendrų valdytojų.

VIII. Duomenų subjektų teisės
Kiekvienas Duomenų subjektas turi šias teises:
a) teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
2

b) teisę susipažinti su savo tvarkomais asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, t. y. gauti informaciją apie
asmens duomenų saugojimo laikotarpį, taikomas technines ir organizacines priemones duomenų saugumui
užtikrinti, gauti informaciją iš kokių šaltinių ir kokie mano asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi,
kam teikiami;
c) teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens
duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų nuostatų;
d) teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys, išskyrus atvejus, kai šie asmens duomenys yra tvarkomi
dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir
jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni;
e) teisę reikalauti, kad pateikti asmens duomenys būtų sunaikinti;
f) teisę reikalauti, kad būtų apriboti asmens duomenų tvarkymo veiksmai;
g) teisę reikalauti, kad jo paties pateikti asmens duomenys, jeigu jie tvarkomi jo sutikimo ar sutarties pagrindu, ir
jeigu jie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, duomenų valdytojo būtų persiųsti kitam duomenų valdytojui,
jeigu tai yra techniškai įmanoma (duomenų perkeliamumas);
e) teisę dėl asmens duomenų tvarkymo pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

IX.

Slapukai

Siekiant pagerinti lankymąsi internetinėje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies) – nedidelės tekstinės
informacijos dalelės, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos kompiuteryje ar kitame
galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia užtikrinti patogesnį naršymą svetainėje, teikti
pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie mūsų svetainių naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek
svetainę, tiek ir teikiamas paslaugas.
Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo
interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame
dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių
funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Išsamesnė informacija pateikta
adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.

X.

Kitos nuostatos

Jeigu turite klausimų arba jums kyla neaiškumų dėl to, kaip “ENERSTENOS” įmonių grupė tvarko jūsų Asmens
duomenis, arba jeigu norite pasinaudoti kuriomis nors savo teisėmis, “ENERSTENOS” įmonių grupė jus kviečia
susisiekti el. paštu info@enerstena.lt arba atvykti adresu Ateities pl. 30A, LT-52163 Kaunas, Lietuva.
Bendrovė gali savo nuožiūra keisti šią Privatumo politiką, kuri įsigalioja nuo jos paskelbimo
svetainėje www.enerstena.lt. Paskutinį kartą atnaujinta 2019-01-16.
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