
Privatumo politika  
 
Kas yra Jūsų asmens duomenų valdytojas? 
 
Duomenų valdytojas, t. y. subjektas, kuris sprendžia, kaip bus naudojami Jūsų asmens 
duomenys, yra „Aviko sp. z o.o.“, buveinė Gdynėje, T. Wendy g. 15 (toliau – „Mes“, „Aviko“ 
arba „Bendrovė“). 
 
Kaip su mumis susisiekti, norint gauti daugiau informacijos apie Jūsų asmens duomenų 
tvarkymą? 
 
Prašome rašyti mūsų paskirtam asmens duomenų inspektoriui. Jo kontaktiniai duomenys: el. 
pašto adresas: daneosobowe@aviko.pl, 
pašto adresas: „Aviko sp. z o.o.“ buveinė Gdynėje, T. Wendy g. 15, 
 
Kur mes gavome Jūsų duomenis? 
 
Duomenis Jūs mums nurodėte, pateikdami skundą dėl mūsų produkto. 
 
Kokiu tikslu ir pagrindu „Aviko”  tvarko Jūsų asmens duomenis? 
 
Tvarkome Jūsų asmens duomenis, nes tai būtina pateiktam skundui vykdyti.  
 
Jei dėl kokios nors priežasties nepateiksite asmens duomenų, negalėsime sudaryti su Jumis 
sutarties ir įvykdyti su skundu susijusių įsipareigojimų.  
 
Jei tai privaloma pagal teisės aktus, galime reikalauti, kad pateiktumėte kitus reikalingus 
duomenis, pvz., buhalterinės apskaitos ar mokesčių apskaičiavimo tikslais. Be nurodytų atvejų, 
Jūsų duomenų pateikimas yra savanoriškas. 

 

Pagal Jūsų sutikimą duomenų valdytojo prekių ir paslaugų rinkodaros tikslais (pagrindas: 
Reglamento dėl asmens duomenų apsaugos 6 straipsnio 1 dalies a punktas), dėl pateikto 
skundo.  

 
 
Kokias turite teises, susijusias su duomenų tvarkymu Bendrovės atžvilgiu? 
 
Garantuojame Jums visas teises, kylančias iš bendrojo duomenų apsaugos reglamento, t. y. 
prieigos teisę, teisę ištaisyti ir pašalinti Jūsų duomenis, apriboti jų tvarkymą, teisę perkelti 
duomenis, automatizuoto sprendimų priėmimo, įskaitant profiliavimo netaikymą, taip pat 
teisę pateikti prieštaravimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo. 
 
Galite naudotis šiomis teisėmis: 
 



• reikalaudami ištaisyti duomenis: kai pastebėjote, kad Jūsų duomenys neteisingi arba 
neišsamūs; 

• reikalaudami pašalinti duomenis: kai Jūsų duomenys jau nereikalingi tikslams, kuriems 
juos surinko Bendrovė; atšaukėte sutikimą tvarkyti duomenis; nesutinkate su savo 
duomenų tvarkymu; kai Jūsų duomenys tvarkomi neteisėtai; duomenys turi būti 
pašalinti, kad būtų įvykdyta įstatyme numatyta pareiga, arba jei duomenys buvo 
renkami teikiant elektroniniu būdu paslaugas vaikui; 

• reikalaudami apriboti duomenų tvarkymą: kai pastebėjote, kad Jūsų duomenys 
neteisingi – galite reikalauti apriboti duomenų tvarkymą laikotarpiui, kuris reikalingas 
patikrinti tokių duomenų teisingumą; jei Jūsų duomenys tvarkomi neteisėtai, tačiau 
nenorite, kad būtų pašalinti; kai Jūsų duomenų mums jau nereikia, tačiau jų gali 
prireikti Jūsų gynybai ar teikiant ieškinius; arba jei pateikėte prieštaravimą dėl 
duomenų tvarkymo – kol bus nustatyta, ar mūsų teisėti pagrindai turi pirmenybę 
prieštaravimo atžvilgiu; 

• reikalaudami perkelti duomenis: kai Jūsų duomenys tvarkomi pagal Jūsų sutikimą ar su 
Jumis sudarytą sutartį, taip pat kai tvarkymas vyksta automatiškai. 

 
Turite teisę pateikti skundą dėl savo asmens duomenų tvarkymo priežiūros institucijai, tai yra 
Asmens duomenų apsaugos tarnybos pirmininkui (adresas: Asmens duomenų apsaugos 
tarnybos pirmininkas, Stawki g. 2, 00-193 Varšuva). 
 
Kokiomis aplinkybėmis galite prieštarauti dėl savo duomenų tvarkymo? 
 
Turite teisę pateikti prieštaravimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo, kai: 
 

• Jūsų asmens duomenys tvarkomi remiantis teisėtu interesu arba statistikos tikslais, o 
prieštaravimas grindžiamas Jūsų ypatingąja padėtimi, 

• Jūsų asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant jų 
profiliavimą šiam tikslui. 

 
Atminkite, kad prieštaravimo teise galite pasinaudoti nuo 2018 m. gegužės 25 d. 
 
Kam suteikiame prieigą prie Jūsų asmens duomenų? 
 
Jūsų asmens duomenys gali būti prieinami subjektams, susijusiems su „Aviko“, ir subjektams, 
kurie įeina į kapitalo grupę.  
 
Kiek laiko mes saugome Jūsų asmens duomenis? 
 
Mes saugome Jūsų asmens duomenis laikotarpį: 

 kuris reikalingas su sutarties vykdymu susijusiam ieškiniui nagrinėti, 
 kuris reikalingas įsipareigojimams pagal teisės aktų nuostatas, įskaitant susijusiems su 

mokesčiais ir buhalterine apskaita, įvykdyti, 
 kuris reikalingas sukčiavimo prevencijai, 
 kuris reikalingas statistikos ir archyvavimo tikslais, 
 ne ilgiau nei 10 metų nuo sutarties įvykdymo dienos. 

 



 
Siekdami užtikrinti atskaitomybę, t. y. įrodyti, kad buvo laikomasi nuostatų dėl asmens 
duomenų tvarkymo, mes saugome duomenis laikotarpį, per kurį „Aviko“ privalo saugoti 
duomenis ar dokumentus su duomenimis, kad būtų galima patvirtinti teisinių reikalavimų 
įvykdymą ir viešosios valdžios institucijoms suteikti galimybę tai patikrinti. 
 
Ar mes perduodame Jūsų duomenis valstybėms, nepriklausančioms Europos ekonominei 
erdvei? 
 
Jūsų asmens duomenys nebus perduodami valstybėms, esančioms už Europos ekonominės 
erdvės ribų  
 
Ar Jūsų asmens duomenis tvarkome automatiškai (įskaitant profiliavimą), būdu, kuris turi 
įtakos Jūsų teisėms? 
 
Jūsų asmens duomenys netvarkomi automatiškai. 


