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LAIVŲ KROVOS AKCINĖS BENDROVĖS “KLAIPĖDOS SMELTĖ”
PRIVATUMO POLITIKA
Laivų krovos akcinė bendrovė “Klaipėdos Smeltė” (toliau – Bendrovė arba mes) gerbia
asmenų privatumą ir įsipareigoja užtikrinti surinktų duomenų saugumą. Šioje privatumo politikoje
paaiškinta, kaip renkame, naudojame, atskleidžiame ir saugome Jūsų asmeninę informaciją. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (toliau –
BDAR) dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo,
ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB), nustato aukštus asmens duomenų rinkimo ir saugojimo
standartus, todėl teikdami didelę reikšmę šiai temai šioje privatumo politikoje (toliau – Politika) mes
pateikiame Jums pagrindinę informaciją apie Jūsų asmens duomenų saugumą ir Jūsų, kaip duomenų
subjekto, teises. Visos šioje Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos
BDAR.
Prieš sutikdami leisti rinkti ir tvarkyti Jūsų asmens duomenis, atidžiai perskaitykite šią
Politiką.
1. Informacija apie asmens duomenų valdytoją.
Laivų krovos akcinė bendrovė (LKAB) „Klaipėdos Smeltė“
Nemuno g. 24, LT-93278, Klaipėda;
Tel. (8 46) 496 201;
El. paštas: smelte@smelte.lt;
Interneto svetainė: http://www.smelte.lt
Duomenys apie duomenų valdytoją kaipiami ir saugomi VĮ ”Registrų centras”.
Bendrovės darbuotojo, kuriam pavesta asmens duomenų apsaugos pareigūno funkcija, kontaktai:
Tel. (8 46) 496 227;
El. paštas: rops@smelte.lt;
2. Asmens duomenų kategorijos.
Mes galime rinkti, naudoti, saugoti ir perduoti įvairius asmens duomenis apie Jus, kurie apima,
bet neapsiriboja:

Asmenį identifikuojantys duomenys - vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas,
pareigos.
Kontaktiniai duomenys – gyvenamosios vietos adresas, el. pašto adresas ir telefono
numeriai.
Finansiniai duomenys – duomenys apie banko sąskaitas, informacija apie mokėjimus,
įsiskolinimus bei kitą panašią informaciją.
Techniniai duomenys - interneto protokolo (IP) adresą, naršyklės tipą ir versiją, laiko juostos
nustatymą ir vietą, prisijungimo vardą bei slaptažodį, naršyklės papildinių tipus ir versijas, operacinę
sistemą ir platformą bei kitas technologijas įrenginiuose, kuriuos naudojate norėdami patekti į mūsų
interneto svetainę, įėjimo ir išėjimo į Bendrovės teritoriją duomenys.
Slapukų duomenys – informacija apie naudojamus slapukus ir jų paskirtį pateikiama
Bendrovės interneto svetainėje.
Vaizdo ir garso įrašų duomenys – foto nuotrauka, teritorijos vaizdo stebėjimo kamerų
užfiksuoti duomenys, darbo vietų, kuriose vykdomas vaizdo ir garso įrašymas, duomenys.
3. Asmens duomenų šaltiniai.
Jūsų asmens duomenis mes gauname, kai:


Jūs pats juos pateikiate raštu, telefonu arba elektronine forma;



Duomenis mums perduoda Jūsų įgalioti asmenys.



Lankotės Bendrovės interneto svetainėje;



Jūs arba Jūsų įgalioti asmenys paskelbia juos laisvai prieinamuose šaltiniuose;



Duomenis mums perduoda valstybinės institucijos;

4. Asmens duomenų valdymo tikslai.
Mes renkame, tvarkome, naudojame ir perduodame Jūsų asmens duomenis šiais tikslais:


Patikrinti Jūsų tapatybę;



Tinkamai komunikacijai palaikyti;



Tinkamai vykdyti Bendrovei kaip darbdaviui pavestas funkcijas;



Vertinti paraiškas įsidarbinti arba atlikti praktiką;



Vykdyti atsiskaitymus ir išrašyti sąskaitas faktūras;



Palaikyti ir vystyti santykius su savo darbuotojais, klientais, konsultantais, rangovais, verslo
partneriais, akcininkais ir su jais susijusiomis šalimis;



Išduoti leidimus, reikalingus patekti į Bendrovės teritoriją;



Užtikrinti Lietuvos Respublikos pasienio zonos kontrolę;



Užtikrinti savo darbuotojų ir lankytojų fizinę ir turto apsaugą;



Palengvinti nelaimingų atsitikimų, incidentų ir skundų tyrimą;



Išpildyti teisės aktų reikalavimus;



Užtikrinti Bendrovės veiklos tęstinumą.

5. Vaizdo stebėjimas.
Bendrovė vykdo vaizdo stebėjimą nuomojamoje uosto teritorijoje, krantinėse, patalpose ir jų
prieigose, kadangi dėl Bendrovės veiklos specifikos būtina užtikrinti Lietuvos Respublikos pasienio
zonos kontrolę, turto ir asmenų saugumą, o kiti būdai ir priemonės yra nepakankamos arba
netinkamos siekiant šio tikslo.
6. Asmens duomenų saugojimo trukmė.
Sutikimo pagrindu gautus duomenis mes tvarkysime ir saugosime tol, kol Jūs atšauksite savo
sutikimą. Visais kitais atvejais mes saugome ir tvarkome Jūsų asmens duomenis tol, kol to reikia
aukščiau nurodytiems tikslams pasiekti arba tiek, kiek tai daryti mus įpareigoja teisės aktai.
7. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims.
Teikiant paslaugas Jums, mums gali tekti atskleisti Jūsų asmeninę informaciją:


Valstybinėms institucijoms, kurioms ši teisė suteikta įstatymų nustatyta tvarka;



Teisminių procesų tikslais ar dėl jų, ar kitaip, siekiant nustatyti, įgyvendinti ar apginti mūsų
teises;



Atsakydami į valstybinių ar teisėsaugos institucijų prašymus;



Kai manysime, kad informacijos atskleidimas yra būtinas arba reikalingas tiriant įtariamą ar
faktinę neteisėtą veiklą;



Jūsų įgaliotiems atstovams;



Organizacijoms, su kuriomis esame sudarę sutartis ir kurios veikia mūsų vardu (pavyzdžiui
IT paslaugų teikėjai, apsaugos įmonės, skolų išieškotojai, konsultantai, teisininkai ir kt.).
Mes pasiliekame teisę perduoti bet kokią mūsų turimą informaciją apie Jus tuo atveju, jei

parduodame ar perduodame visą ar dalį savo verslo ar turto (įskaitant reorganizavimo ar likvidavimo
atveju), tačiau tada bus įgyvendinti reikalingi veiksmai, siekiant užtikrinti Jūsų informacijos saugumą
ir konfidencialumą.
8. Duomenų subjektų teisės.
Jūs turite teisę neatlygintinai:

 Susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis.
Jūs turite teisę bet kada sužinoti, ar Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi, ir susipažinti su
tvarkomais savo asmens duomenimis. Be to, Jūs turite teisę gauti informaciją apie: duomenų
tvarkymo tikslus, atitinkamų asmens duomenų kategorijas, gavėjus, kuriems buvo ar bus atskleisti
Jūsų asmens duomenys, numatomu duomenų saugojimo laikotarpiu, duomenų šaltiniais, kai
duomenys gaunami ne iš Jūsų.
 Prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius asmens duomenis.
Jūs turite teisę reikalauti ištaisyti bet kokius netikslius, su Jumis susijusius, asmens duomenis.
Atsižvelgdami į duomenų tvarkymo tikslus, kuriais duomenys yra tvarkomi, Jūs turite teisę reikalauti
papildyti neišsamius asmens duomenis, pateikdamas papildomą pareiškimą.
 Reikalauti ištrinti savo duomenis („teisė būti pamirštam“).
Jūs turite teisę reikalauti nedelsiant ištrinti savo asmens duomenis, kai prieštaraujate, kad Jūsų
duomenys būtų tvarkomi remiantis teisėtu interesu arba duotu sutikimu.
 Apriboti duomenų tvarkymą.
Jūs galite bet kada prašyti apriboti asmens duomenų tvarkymą dėl duomenų netikslumo,
tvarkymo tikslo nutraukimo ar prieštaravimo duomenų tvarkymui pateikimo.
 Atšaukti sutikimą.
Kai Jūsų duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu, Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo
sutikimą.
 Atsisakyti pateikti asmens duomenis.
Jūs turite teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau kai mums reikia rinkti asmens
duomenis pagal įstatymus arba pagal sutarties, kurią turime su Jumis, sąlygas, o Jūs tų duomenų
nepateikiate, mes negalėsime įvykdyti turimos sutarties arba suteikti paslaugos.
Norėdami pasinaudoti aukščiau išvardintomis savo teisėmis susisiekite su mumis nurodytais
kontaktais. Gavę rašytinį prašymą, mes stengsimės atsakyti į jį per 20 darbo dienų, tačiau kartais tai
gali užtrukti ilgiau, jei Jūsų užklausa yra ypač sudėtinga arba pateikėte daugybę užklausų. Tokiu
atveju mes su Jumis susisieksime ir informuosime apie proceso eigą. Mums gali tekti paprašyti
papildomos informacijos iš Jūsų, kuri padėtų mums patvirtinti Jūsų tapatybę ir užtikrintų Jūsų teisę
susipažinti su Jūsų asmens duomenimis (arba naudotis bet kuriomis kitomis savo teisėmis). Tai yra
saugumo priemonė, skirta užtikrinti, kad asmens duomenys nebūtų atskleisti niekam neturinčiam
teisės jų gauti. Taip pat norėdami pagreitinti atsakymą į Jūsų pateiktą užklausą mes galime su Jumis
susisiekti ir paprašyti papildomos informacijos.

Jeigu Jūsų netenkins mūsų pateiktas atsakymas į Jūsų užklausą arba jei manote, kad Jūsų
asmens duomenys yra saugomi ar tvarkomi pažeidžiant galiojančius, asmens duomenų apsaugą
reglamentuojančius, teisės aktus, Jūs turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai
(https://vdai.lrv.lt/).
9. Asmens duomenų apsauga.
Mes įsipareigojame tvarkyti visus surinktus asmens duomenis laikydamiesi Europos Sąjungos
ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Jūsų
asmens duomenų tvarkymui mes įdiegėme ir taikome bei taikysime tinkamas organizacines,
technines ir administracines priemones, kad juos apsaugotume nuo praradimo, neleistino naudojimo
ar pakeitimo. Deja, jokia duomenų perdavimo ar saugojimo sistema negali garantuoti 100% saugumo,
todėl kilus grėsmei Jūsų asmens duomenų apsaugai, apie tai nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 72
valandas, sužinoję apie grėsmę Jūsų asmeninės informacijos saugai, pranešime priežiūros institucijai
ir Jums.
Privatumo politikos keitimas
Bendrovė pasilieka sau teisę keisti šią savo Politiką. Informuosime Jus apie visus pakeitimus,
Politiką paskelbdami Bendrovės interneto svetainėje.
________________

