PRIVATUMO POLITIKA
Privatumo politikoje pateikiamos bendros nuostatos, kaip UAB „Lateko lizingas“ tvarko klientų ir
trečiųjų asmenų Asmens duomenis. Papildoma informacija apie Asmens duomenų tvarkymą gali būti
pateikta paslaugų sutartyse ir kituose su paslaugomis susijusiuose dokumentuose, UAB „Lateko lizingas“
interneto svetainėje www.lateko.lt.
I.

Bendrosios nuostatos

Asmens duomenų subjektas yra kredito gavėjas – fizinis asmuo arba su kredito gavėju susijęs
asmuo (jo atstovas, sutuoktinis, partneris ir pan.), (toliau – AD Subjektas), kuris kaip kredito gavėjas
naudojasi UAB „Lateko lizingas“ paslaugomis.
Asmens duomenų valdytojas – kredito davėjas, UAB „Lateko lizingas“, įmonės kodas 111746792,
buveinės adresas Teatro g. 9-7, Vilnius, toliau – Valdytojas.
Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – AD Subjektu,
kurio tapatybė yra žinoma ar gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta naudojantis tokiais duomenimis.
Asmens duomenų tvarkymas – bet kuris su AD Subjekto asmens duomenimis atliekamas
veiksmas, įskaitant saugojimą ir naikinimą.
Asmens duomenys būtini, kad Valdytojas galėtų teikti savo produktus bei paslaugas ir gerinti
vartotojo patirtį, pateikdami poreikius atitinkančius pasiūlymus. Valdytojas tvarko AD Subjekto asmens
duomenis (dažniausiai, bet tuo neapsiribodama, vardą, pavardę, asmens kodą, telefono numerį,
elektroninio pašto adresą, asmens dokumento kopiją, informaciją apie turtą), gautus iš AD Subjekto.
Valdytojo renkami duomenys priklauso nuo to, kokiomis paslaugomis naudojasi AD Subjektas.
Renkama tokia informaciją kaip vardas ir pavardė, asmens kodas, gimimo data ir kt., kuri yra
būtina paslaugų teikimui. Duomenys pateikiami ir AD Subjektui susisiekus su Valdytoju per savitarnos
svetainę per www.lateko.lt, el. paštu, telefonu ar apsilankius pagrindiniame būstinėje arba pas kredito
tarpininkus. Asmens duomenis taip pat gaunami iš tokių trečiųjų šalių kaip VĮ Registrų centro, Lietuvos
banko, UAB „Creditinfo Lietuva“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos, ir kitų įstaigų
duomenų bazių.
Duomenys yra būtini, kad UAB „Lateko lizingas“ galėtų įvertinti mokumą, valdyti įsiskolinimu,
suteikti AD subjektams pageidaujamas paslaugas ir produktus bei užtikrinti tinkamą teisės aktų laikymąsi.
Duomenys, sutikimo pagrindu, taip pat gali būti reikalingi apklausoms ir rinkos analizei, siekiant
pagerinti produktų ir paslaugų kokybę.
Valdytojas užtikrina Asmens duomenų apsaugą pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus ir
gerąsias praktikas. Subjektų duomenys laikomi įmonės paslaptimi ir konfidencialia informacija. Kitais
tikslais, klientų asmens duomenys nėra renkami.
Asmens duomenų tvarkymui Valdytojas gali pasitelkti duomenų tvarkytojus. Tokiais atvejais
Valdytojas imasi reikiamų priemonių siekiant užtikrinti, kad tokie duomenų tvarkytojai asmens duomenis
tvarkytų, laikydamiesi Valdytojo nurodymų ir galiojančių teisės aktų bei reikalauja įgyvendinti tinkamas
asmens duomenų saugumo priemones.
AD Subjektui nesutikus pateikti savo asmens duomenų, Valdytojo paslaugos jam gali būti ne
teikiamos. Valdytojo asmens duomenų tvarkymo pagrindas gali būti su AD Subjektu sudarytos sutarties
vykdymas, AD Subjekto sutikimas tvarkyti jo asmens duomenis, taip pat įstatymuose nustatytų
Valdytojui taikomų pareigų vykdymas.
II.
Asmens duomenų subjektų teisės.
1. AD Subjektas turi teisę susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra
tvarkomi – turi teisę prašyti pateikti informaciją apie tai, kokie ir kokiu tikslu jo asmens duomenys
yra tvarkomi;
2. AD Subjektas turi teisę:
2.1 Kad Valdytojas, nustačius duomenų subjekto asmens tapatybę, supažindintų AD Subjektą su
tvarkomais jo asmens duomenimis, informuotų, kokie jo asmens duomenys, iš kokių šaltinių
gauti, kokiu tikslu ir kaip tvarkomi, kam teikiami.
2.1.1 AD Subjektas turi teisę nemokamai susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis
vieną kartą per metus.

2.2 Kad Valdytojas ištaisytų neteisingus, neišsamius, netikslius AD Subjekto asmens duomenis
ir/ar sustabdytų tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą;
2.3 Kad Valdytojas sunaikintų neteisėtai sukauptus AD Subjekto asmens duomenis arba
sustabdytų, išskyrus saugojimą, asmens duomenų tvarkymo veiksmus;
2.4 AD Subjektas turi teisę reikšti savo teisę būti pamirštam. AD Subjektas gali reikalauti
Valdytojo ištrinti saugomus asmens duomenis, jei asmens duomenys nebėra reikalingi, kad
būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi. Tam taip pat priskiriamas
sutikimo tvarkyti asmens duomenis atšaukimas.
III.
Valdytojas įsipareigoja:
1. Taikyti ir siekti, kad ir kiti asmenys, kuriems gali būti teikiami asmens duomenys, taikytų
tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas Valdytojo gautiems asmens duomenims
apsaugoti nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ar nuo bet kokio
kitokio neteisėto tvarkymo;
2. Užtikrinti, kad asmens duomenys būtų saugomi visą sutarties galiojimo laiką ir įstatymuose
nustatytą laiką pasibaigus sutarties galiojimo terminui.
3. Valdytojas užtikrina, kad surinkta informacija būtų tvarkoma ir (arba) kad prieigą prie jos turėtų
tik už atitinkamas operacijas atsakingi jo darbuotojai. Apie visas asmens duomenų tvarkymo
operacijas tinkamai pranešama UAB „Lateko lizingas“ duomenų apsaugos pareigūnui. Asmens
duomenų Subjektai bet kada gali pasikonsultuoti su UAB „Lateko lizingas“ asmens duomenų
apsaugos pareigūnu.
Jeigu turite papildomų klausimų, susisiekite su mumis – info@lateko.lt.
IV.

Saugojimo laikotarpis
Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau nei yra būtina arba to reikalauja taikomi teisės aktai.
Asmens duomenų saugojimo laikotarpis apibrėžiamas atsižvelgiant į su AD Subjektų sudarytų sutarčių
pobūdį, UAB „Lateko lizingas“ teisėtu interesu ir teisės aktų reikalavimais (pvz., reglamentuojančiais
apskaitos, pinigų plovimo prevencijos reikalavimus, ieškinio senaties terminą ir kt.).
Nesudarius sutarties, Asmens duomenys, surinkti iki sutarties sudarymo yra saugomi 12 mėnesių.
V.
Asmens duomenų saugumo užtikrinimo priemonės.
1. Dokumentai, kurių saugojimo terminas pasibaigęs bei dokumentų kopijos, kuriuose nurodomi AD
Subjektų asmens duomenys, turi būti sunaikinti taip, kad šių dokumentų nebūtų galima atkurti ir
atpažinti jų turinio.
2. Valdytojas užtikrina patalpų, kuriose laikomi asmens duomenys, saugumą, tinkamą techninės
įrangos išdėstymą ir peržiūrą, priešgaisrinės saugos taisyklių laikymąsi, tinkamą tinklo valdymą,
informacinių sistemų priežiūrą bei kitų techninių priemonių, būtinų asmens duomenų apsaugai
užtikrinti, įgyvendinimą.
3. Valdytojas, saugodamas asmens duomenis, dokumentus bei duomenų rinkmenas, įgyvendina ir
užtikrina tinkamas organizacines ir technines priemones, kad būtų užkirstas kelias atsitiktiniam ar
neteisėtam asmens duomenų sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam
neteisėtam tvarkymui.
4. Asmens duomenų apsauga yra įgyvendinama vadovaujantis teisės aktų ir tarptautinio informacijos
saugos standarto ISO27001 reikalavimais.
5. Nustačius asmens duomenų saugumo pažeidimus, Valdytojas imasi neatidėliotinų priemonių
užkertant kelią neteisėtam asmens duomenų tvarkymui.
VI.

Slapukų naudojimas
Siekiant užtikrinti svetainės www.lateko.lt sklandų veikimą yra naudojami slapukai (angl.
cookies). Slapukai yra naudojami tik vartotojų patirties gerinimui. Jeigu norite, galite slapukus išjungti,
tačiau tokiu atveju, kai kurios svetainės funkcijos gali nustoti veikusios. Jeigu Jūs norite sužinoti daugiau
apie slapukus, galite apsilankyti http://www.allaboutcookies.org. Slapukus galite ištrinti savo naršyklės
nustatymuose.

Naudojami slapukai:
Slapukas

Aprašymas

Galiojimo laikas

_ga

„Google Analytics“ slapukas, skirtas 2 metus
analizuoti vartotojų elgseną svetainėje.
Naudojamas
tobulinant
svetainės
funkcionalumą.

_gid, _gat

„Google Analytics“ slapukai, skirti 24 valandas
analizuoti vartotojų elgseną svetainėje.
Naudojami
tobulinant
svetainės
funkcionalumą.

_safeSessionID

Sesijos slapukas, kuris automatiškai Iki sesijos pabaigos
sugeneruojamas,
kuomet
vartotojas
prisijungia prie svetainės.

_valuedGuest

Konkretaus
asmens
identifikavimo Iki sesijos pabaigos
slapukas. Nustatomas arba patikslinamas
prisijungimo metu.
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Slapukas, nustatantis svetainės pagrindinę Iki sesijos pabaigos
kalbą.

VII.

Baigiamosios nuostatos.

1. Privatumo politika peržiūrima ir atnaujinama pasikeitus teisės aktams, kurie reglamentuoja
asmens duomenų tvarkymą. Informacija skelbiama interneto svetainėje www.lateko.lt.
2. Valdytojo atsakingi asmenys su šia Politika yra supažindinami pasirašytinai arba elektroninėmis
priemonėmis ir privalo laikytis joje nustatytų įpareigojimų, juo vadovautis atlikdami savo darbo
funkcijas.
3. Valdytojas turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti šią politiką. Su pakeitimais atsakingi asmenys
yra supažindinami pasirašytinai arba elektroninėmis priemonėmis.
4. AD Subjektai su šia Valdytojo Privatumo politika gali susipažinti UAB „Lateko lizingas“
pagrindiniame būstinėje ir internete www.lateko.lt

