
 

Informacija pagal Europos bendrojo duomenų apsaugos 
reglamento (BDAR) 13, 14 ir 21 straipsnius. 
 
Ši informacija apie privatumo politiką (toliau – informacija) taikoma duomenų tvarkymui, kurį atlieka „Schüco 
International KG“ ir ES veikiančios jos patronuojamosios įmonės, tai darančios kaip „Schüco“ grupės dalis. 
Šios informacijos kontekste patronuojamosios įmonės yra visos įmonės, kuriose „Schüco International KG“ 
tiesiogiai ar netiesiogiai valdo daugiau nei 50 % akcijų.  

 
Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR) 12 ir kitais straipsniais jums, kaip tvarkomų duomenų 
subjektui, numato teises, kurių turime laikytis kaip įmonė. Tai, kokie konkrečiai duomenys yra tvarkomi ir kaip 
jie yra naudojami, lemia santykis su jumis. Detalesnę ar papildomą informaciją apie duomenų tvarkymo tikslus 
galima rasti atitinkamuose sutarties dokumentuose, formose, taip pat, prireikus, informuotame sutikime ir 
(arba) kitoje jums pateikiamoje informacijoje (pavyzdžiui, susijusioje su mūsų tinklapio naudojimu). 
 
Ši privatumo politika yra reguliariai atnaujinama.  

 
Kas yra atsakingas už duomen ų tvarkym ą ir su kuo galite susisiekti 
Pavadinimas Schüco Lietuva UAB 
Adresas Upės g. 21, 08128 Vilnius 
El. paštas info@schueco.lt, tel. +370 5 2603026 
 
Duomen ų apsaugos įgaliotinio kontaktiniai duomenys 
Pavadinimas: Schüco Lietuva UAB, Rasa Pobedinskaitė 
Adresas Upės g. 21, 08128 Vilnius 
El. paštas info@schueco.lt, tel. +370 5 2603026 
 
Duomen ų tvarkymo teisinis pagrindas ir tikslai 
Jūsų duomenų saugojimas gali būti grindžiamas skirtingais teisiniais pagrindais.  
Jūsų duomenų tvarkymas priklauso nuo mūsų teikiamos paslaugos pobūdžio ir santykio su jumis pobūdžio. 
 
6 straipsnio 1 dalies b punktas, sutartis arba suta rties paruošimas  
Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi, siekiant vykdyti su jumis sudarytas sutartis ir vykdant jūsų pateiktus 
užsakymus, taip pat taikyti priemones ir imtis veiksmų esant ikisutartiniams santykiams, pvz., kai esate 
suinteresuotoji šalis. 
 
Jei nesiimsime tvarkyti jūsų asmens duomenų, negalėsime įvykdyti savo sutartinių ar ikisutartinių 
įsipareigojimų.  
 
Pabrėžtina, kad tvarkymas padeda įvykdyti sutartinius įsipareigojimus pagal jūsų užsakymus ir pageidavimus 
ir apima šiam tikslui reikalingas paslaugas, priemones ir veiksmus. Tai apima (bet neapsiriboja) su sutartimi 
susijusią komunikaciją su jumis, sandorių, užsakymų ir kitų susitarimų patikrinamumą, kokybės patikrą per 
atitinkamą dokumentaciją, geros valios procedūras, priemones, skirtas verslo procesams valdyti bei 
optimizuoti ir mūsų bendroms rūpestingumo pareigoms, valdymui ir kontrolei per susijusias įmones vykdyti; 
statistinį įmonės valdymo įvertinimą, išlaidų fiksavimą ir kontroliavimą, ataskaitas, vidinę ir išorinę 
komunikaciją, teikiamų paslaugų ataskaitas ir mokestinį įvertinimą, rizikos valdymą, teisinių ieškinių pateikimą 
ir gynybą teisiniuose ginčuose; IT saugumo ir bendro saugumo užtikrinimą, įskaitant pastatų ir įrenginių 
saugumą, teisės realizuoti vidaus tvarkos taisykles užtikrinimą ir gynimą (pavyzdžiui, naudojant įėjimo 
kontrolę); duomenų integralumo, autentiškumo ir pasiekiamumo užtikrinimą, nusikalstamų veikų prevenciją ir 
tyrimą; priežiūros institucijų ar kontroliuojančiųjų instancijų vykdomą kontrolę (pavyzdžiui, reviziją). 
 
6 straipsnio 1 dalies f punktas, m ūsų arba tre čiųjų šalių teisėtas interesas  
Neskaitant faktinio sutarčių ar preliminarių sutarčių vykdymo, prireikus tvarkome jūsų duomenis (t. y. kaip 
kliento ar suinteresuotosios šalies), kai yra būtina, kad apsaugotume teisėtus mūsų ar trečiųjų šalių interesus 
ir jūsų duomenys neprieštarautų teisėtiems interesams. 
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Tvarkymas vyksta būtent šiais tikslais: 
 
� Dėl perdavimo vykdant verslo veiklą; 
� dėl mūsų įmonės išorinio pristatymo (nuotraukų, vaizdo ir garso įrašų iš renginių ir parodų) marketingo ir 

pardavimų plėtros tikslais; 
� dėl informacijos rinkimo ir keitimosi ja su informacijos agentūromis, jei tai viršija mūsų ekonominę riziką; 
� dėl tolesnio paslaugų ir produktų, taip pat esamų sistemų ir procesų vystymo; 
� dėl IT saugumo ir IT operacijų, taip pat tinklapių veikimo užtikrinimo, apkrovos bandymų vykdymo, naujų 

produktų bei sistemų vystymo ir esamų adaptavimo, duomenų perkėlimo siekiant užtikrinti sistemos ir, 
plačiąja prasme, apdorojamų duomenų pajėgumą ir integralumą. Pateikti asmens duomenys pirmiausia 
naudojami bandymams, kai to leidžiamomis finansinėmis sąnaudomis negalima padaryti su anoniminiais 
duomenimis, duomenų saugumas šiuo atveju be išimčių užtikrinamas pagal BDAR 32 straipsnį; 

� dėl mūsų duomenų praturtinimo, įskaitant viešai prieinamų duomenų panaudojimą ar tyrimą; 
� dėl statistinio įvertinimo ar rinkos analizės, skirtos teikiamoms paslaugoms, ir dėl konsultavimo ir 

pasitenkinimo apklausų, jei atitinkamą rinkos tyrimų veiklą galima laikyti tvarkymu, reikalingu teisėtam 
interesui, kylančiam iš interesų balanso, patenkinti. Priešingu atveju mes naudosime jūsų duomenis šiais 
tikslais tik su jūsų atskiru ir atšaukiamu sutikimu; 

� dėl teisinių ieškinių pateikimo ir gynybos teisiniuose ginčuose, kurie tiesiogiai nepriskiriami sutartiniams 
santykiams; 

� dėl riboto duomenų saugojimo, kai ištrynimas nėra galimas dėl ypatingo saugojimo būdo ar galimas tik 
paskyrus neproporcingai daug išlaidų; 

� dėl nusikalstamų veikų prevencijos ir tyrimo, nebent būtina griežtai atitikti teisinius reikalavimus; 
� dėl pastatų ir įrenginių saugos (pavyzdžiui, naudojant įėjimo kontrolę ar stebėjimą vaizdo kameromis), kol 

nėra peržengiamos bendros rūpestingumo pareigos; 
� dėl teisės realizuoti vidaus tvarkos taisykles užtikrinimo ir gynimo, taikant atitinkamas priemones, taip pat 

naudojant vaizdo stebėjimo priemones mūsų klientų ir darbuotojų apsaugai ir nusikalstamų veikų 
įrodymams išsaugoti ir jų prevencijai; 

� dėl informacijos jums (tiesioginė reklama) apie produktus, kurie yra panašūs į tuos, kuriuos jau įsigijote iš 
mūsų, jei nesate paprieštaravę, kad jūsų asmens duomenys būtų naudojami šiuo tikslu. 

 
6 straipsnio 1 dalies a punktas, sutikimas 
Jei davėte sutikimą, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi (pavyzdžiui, jūsų asmens duomenų naudojimui 
marketingo tikslais), tas sutikimas, jei reikia, be kitų sutikimų, būtų atitinkamo duomenų tvarkymo teisinis 
pagrindas. Savo sutikimą galite bet kuriuo metu atšaukti su poveikiu į ateitį paštu, jį adresuodami „Schüco 
Lietuva UAB“, Rasa Pobedinskaitė, , Upės g. 21, 08128 Vilnius. Apie atšaukimo tikslus ar pasekmes ar 
atšaukimo atmetimą būsite atskirai informuoti atitinkamame sutikimo tekste.  
 
6 straipsnio 1 dalies c punktas, teisini ų reikalavim ų vykdymas, arba 6 straipsnio 1 dalies e punktas, 
viešasis interesas  
Kaip ir kiekvienai įmonei, dalyvaujančiai ekonominiuose procesuose, mums taip pat taikomi įvairūs teisiniai 
įsipareigojimai. Mums visų pirma taikomi teisiniai reikalavimai (pavyzdžiui, prekybos ir mokesčių įstatymai, 
socialinių įstatymų nuostatos), bet taip pat, jei reikia, reguliavimo ar kiti oficialūs reikalavimai. 
Tvarkymo tikslai gali apimti, jei reikia, asmens tapatybės ir amžiaus patikrinimą, sukčiavimo ir pinigų plovimo 
prevenciją, terorizmo finansavimo ir grėsmę turtui keliančių nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą bei kovą su 
jomis, palyginimą su Europos ir tarptautiniais sankcijų sąrašais, mokesčių ir išorinės ekonominės veiklos 
įstatymus atitinkančios kontrolės ir ataskaitų teikimo prievolių vykdymą, taip pat duomenų archyvavimą 
duomenų apsaugos bei duomenų saugumo tikslais ir mokesčių bei kitų institucijų atliekamą auditą. Asmens 
duomenys, kuriuos „Schüco International KG“ ir ES veikiančios jos patronuojamosios įmonės, tai darančios 
kaip „Schüco“ grupės dalis renka ir tvarko, lygindama juos su sankcijų sąrašais, yra tvarkomi tik šiais tikslais. 
 
Be to, asmens duomenų atskleidimas, kaip oficialių / teisinių priemonių dalis, gali būti reikalingas įrodymų 
rinkimo, patraukimo baudžiamojon atsakomybėn ar civilinių ieškinių vykdymo tikslais. 
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Mūsų apdorojam ų duomen ų kategorijos, jei gauname duomenis netiesiogiai iš jūsų, ir jų kilm ė 
Tiek, kiek tai reikalinga dėl mūsų paslaugų teikimo, tvarkome iš kitų įmonių ar kitų trečiųjų šalių (pavyzdžiui, 
informacijos agentūrų, adresų sąrašų publikuotojų) teisėtai gautus asmens duomenis. Be to, tvarkome asmens 
duomenis, kuriuos mums leidžiama rinkti, gauti ar įsigyti iš viešai prieinamų šaltinių (pavyzdžiui, telefonų 
sąrašų, juridinių asmenų ir korporacijų registrų, registruotų asmenų registrų, skolininkų sąrašų, hipotekos 
registrų, spaudos, interneto ir kitų žiniasklaidos priemonių) ir kuriuos turime teisę tvarkyti. 
 
Atitinkamos asmens duomenų kategorijos gali būti: 
 
� asmeniniai duomenys (vardas, gimimo data, gimimo vieta, pilietybė, šeiminė padėtis, profesija / specialybė 

ir panašūs duomenys); 
� kontaktiniai duomenys (adresas, el. pašto adresas, telefono numeris ir panašūs duomenys); 
� adreso duomenys (registracijos duomenys ir panašūs duomenys); 
� mokėjimo / laikinosios draudimo pažymos patvirtinimas banko ir kredito kortelėms; 
� informacija apie jūsų finansinę padėtį (kreditingumo duomenys, įskaitant balų skaičiavimą, t. y. duomenys, 

skirti finansinei rizikai įvertinti); 
� kliento istorija; 
� duomenys apie tai, kaip naudojate mūsų siūlomas informacines ir elektroninio ryšio paslaugas (pavyzdžiui, 

laiką, kada įsijungiate mūsų tinklapius, programėles ar naujienlaiškius, paspaustus mūsų puslapius ir 
nuorodas ar įrašus ir panašius duomenis), vaizdo duomenis. 

 
Jūsų duomen ų gavėjai ar gav ėjų kategorijos 
Jūsų asmens duomenys mūsų kompanijoje pateikiami tiems vidiniams skyriams ar organizaciniams 
vienetams, kuriems jie yra reikalingi mūsų sutartiniams ir teisiniams įsipareigojimams vykdyti ar dėl mūsų 
teisėto intereso tvarkymo ir įgyvendinimo.  
 
Jūsų duomenys bus perduoti išorės įstaigoms tik tiek, kiek jie yra reikalingi paslaugoms teikti, pvz., dėl sutarties 
vykdymo, arba jums davus sutikimą 
 
� teisinių reikalavimų vykdymo tikslais, pagal šiuos reikalavimus, mes esame įpareigoti pateikti duomenų 

informaciją, ataskaitą ar juos perduoti arba duomenų perdavimas yra atliekamas visuomenės labui; 
� jei išoriniai paslaugų teikėjai mūsų vardu tvarko duomenis kaip duomenų tvarkytojai ar funkcijos perėmėjai. 

Tai apima šias paslaugų teikėjų kategorijas:  
� IT paslaugų teikėjus ir IT palaikymą šiais tikslais: projektų valdymo, tinklapių valdymo, reikalavimų 

apibrėžimo, programinės įrangos paleidimo, adaptavimo ir kūrimo, taip pat IT sistemų priežiūros bei 
techninės priežiūros ir esamų IT procesų vykdymo; 

� skenavimo ir spausdinimo paslaugų teikėjus; 
� programinės įrangos ir techninio aptarnavimo paslaugų (IT programų) teikėjus, pvz., el. laiškų siuntimui 

ar administracinei veiklai; 
� apsaugos paslaugų teikėjus, užtikrinančius fizinį saugumą ir duomenų saugumą;  
� reklamos agentūras – dėl reklaminių kampanijų vykdymo; 
� parodų paslaugų teikėjus, kurie „Schüco International KG“ ir ES veikiančios jos patronuojamosios 

įmonės, tai darančios kaip „Schüco“ grupės dalis vardu užtikrina sklandų jūsų dalyvavimą parodose 
(pavyzdžiui, registraciją, RFID kortelių suteikimą); 

� rinkos tyrimo institutus, „Schüco International KG“ ir ES veikiančios jos patronuojamosios įmonės, tai 
darančios kaip „Schüco“ grupės dalis vardu atliekančius dalyvaujančio asmens rinkos analizę ar 
apklausas; 

� skambučių centro paslaugos, kontrolė, duomenų patikra ar patikimumo patikrinimas, duomenų 
naikinimas, pirkimas / įsigijimas, darbas su klientais, pašto paskirstymo punktai, marketingas, 
žiniasklaidos technologijos, tyrimai, rizikos kontrolė, ataskaitos, telefonijos paslaugos, audito 
paslaugos, kredito įstaigos, spausdinimo įmonės ar duomenų šalinimo įmonės.  
 

dėl mūsų teisėtų interesų ar teisėtų trečiųjų šalių interesų. 
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Kiti gav ėjai 
Atsižvelgiant į sutartinius santykius, ypač susijusius su mūsų įsipareigojimu dėl paslaugų teikimo, jūsų asmens 
duomenys, priklausomai nuo atvejo, gali būti perduodami šioms trečiosioms šalims:  
 
� susijusioms „Schüco“ grupės įmonėms (dėl šių priežasčių – grupei priklausančių bendrų IT sistemų ir mūsų 

įmonės tarptautinio pobūdžio – asmens duomenimis, kuriuos tvarko „Schüco“ grupės įmonės (susijusios 
įmonės) gali būti dalijamasi tarp „Schüco“ grupės įmonių); 

� advokatams, mokesčių konsultantams, bankroto administratoriams, auditoriams; 
� pašto bei pasiuntinių paslaugų teikėjams ir logistikos partneriams; 
� bendradarbiaujančioms įmonėms, pvz., viešbučiams, automobilių nuomos įmonėms, kai mes už jus 

atliekame užsakymą, pvz., kai jūs ruošiatės atvykti į parodą; 
� parodų organizatoriams. 

  
Be to, mes nesidaliname jūsų duomenimis su trečiosiomis šalimis. Jei paslaugų teikėjui suteikiame tam tikrus 
užsakymo tvarkymo įgaliojimus, jūsų duomenims taikomi tokie patys saugumo standartai, kokius taikome mes. 
Kitais atvejais gavėjai gali naudoti duomenis tik tais tikslais, kuriais jie buvo perduoti. 
 
Jūsų duomen ų laikymo trukm ė 
Jūsų duomenis tvarkome ir saugome visą mūsų verslo santykių laiką. Į jį taip pat įeina sutarties pradžia 
(ikisutartiniai teisiniai santykiai) ir sutarties vykdymas. 
 
Be to, mums taikomos įvairios saugojimo ir dokumentavimo prievolės, kurios, be kita ko, kyla iš Prekybos 
kodekso (HGB) ir Mokesčių kodekso (AO). Ten nurodyti saugojimo ir dokumentavimo terminai siekia iki dešimt 
metų nuo verslo santykių pabaigos ar ikisutartinių teisinių santykių. 
 
Be to, tam tikruose teisės aktuose gali būti reikalaujama ilgesnio saugojimo laikotarpio, pvz., įrodymų 
saugojimo pagal įstatymais nustatytas senaties nuostatas. Pagal §§ 195 ir kitus Vokietijos civilinio kodekso 
(BGB) straipsnius senaties terminas yra treji metai; tačiau gali būti taikomi iki 30 metų senaties terminai. 
 
Jei duomenys nebėra reikalingi atitinkamam tvarkymo tikslui įgyvendinti, jie bus reguliariai ištrinami, nebent jų 
laikinas tvarkymas yra būtinas dėl mūsų viršesnių teisėtų interesų. Šis viršesnis teisėtas interesas taip pat 
galioja, pvz., tada, kai ištrynimas nėra galimas dėl ypatingo saugojimo būdo arba galimas tik paskyrus 
neproporcingai daug išlaidų ir tvarkymas kitais tikslais neleidžiamas dėl techninių ir organizacinių priemonių.  
 
 
Teisės į informacij ą, ištrynim ą, atsisakym ą ir kitos duomen ų subjekt ų teisės pagal BDAR 15–22 
straipsnius 
Be to, galite mums pareikšti savo teises pagal BDAR 15–22 straipsnius. 
 
Teisė į informacij ą  
Jūs turite teisę paprašyti patvirtinimo dėl to, ar yra tvarkomi su jumis susiję asmens duomenys; jei tai yra tiesa, 
turite teisę į informaciją apie šiuos asmens duomenis ir teisę į informaciją, nurodytą BDAR 15 straipsnyje. 
 
Teisė į asmens duomen ų ištaisym ą  
Jūs turite teisę reikalauti nedelsiant ištaisyti neteisingus jūsų asmens duomenis ir, jei reikia, papildyti 
neišsamius asmens duomenis (BDAR 16 straipsnis). 
 
Teisė į ištrynim ą 
Jūs turite teisę reikalauti, kad su jumis susiję asmens duomenys būtų nedelsiant ištrinti, jei galioja viena iš 
priežasčių, pateiktų GDPR 17 straipsnyje, pvz., jei duomenys nebėra reikalingi iškeltiems tikslams. 
 
Teisė į tvarkymo apribojim ą  
Jūs turite teisę reikalauti, kad mes apribotume duomenų tvarkymą, jei yra tenkinama viena iš GDPR 18 
straipsnyje nurodytų sąlygų, pvz., jei jūs paprieštaravote tvarkymui, kol mes vykdysime patikrinimą.  
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Teisė nesutikti  
Jūs turite teisę bet kada paprieštarauti su jumis susijusių asmens duomenų tvarkymui dėl priežasčių, kylančių 
iš jūsų konkrečios situacijos. Tada mes daugiau nebeapdorojame asmens duomenų, nebent galime pateikti 
įtikinamų teisėtų tvarkymo priežasčių, kurios nusveria jūsų interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, 
vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus (BDAR 21 straipsnis). 
 
Teisė pateikti skund ą prieži ūros institucijai 
Jūs turite teisę kreiptis į priežiūros instituciją, jei manote, kad jūsų asmens duomenų tvarkymas pažeidžia 
BDAR (BDAR 77 straipsnis).  
Galite pasinaudoti šia teise pateikti skundą priežiūros institucijai, jei gyvenate valstybėje narėje, kurioje yra 
jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta, darbo vieta arba vieta, kurioje padarytas įtariamas pažeidimas.  
 
 
 
Redakcija: 2018 m. lapkritis mėn. 


