INFORMAVIMAS APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ
(sutarčių įgyvendinimas)
Šis dokumentas paaiškina, kaip VšĮ Kauno kolegija (toliau – Kolegija) tvarko savo kontrahentų
(toliau – kontrahentas) darbuotojų, įgaliotinių ir kitų asmenų (toliau bendrai – duomenų subjektai)
asmens duomenis, kuriuos Kolegija gauna iš kontrahentų, sudarydama su jais sutartis ir jas
vykdydama.
Duomenų subjektų asmens duomenys tvarkomi, vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos
reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės
apsaugos įstatymu, kitais teisės aktais.
Duomenų valdytojas

Kauno kolegija, įmonės kodas 111965284, adresas:
Pramonės pr. 20, Kaunas, tel. (8 37) 352325, el.
paštas rastine@go.kauko.lt (toliau – Kolegija)
Kolegijos duomenų apsaugos pareigūnė
Neringa Lisina, tel. (8 37) 751123, el. paštas:
dap@go.kauko.lt.
Asmens duomenų tvarkymo tikslas
Sutarties įgyvendinimas
Kolegijos tvarkomų asmens duomenų
Sutarties įgyvendinimo tikslu Kolegija tvarko
apimtis
sutarties vykdymui privalomus pateikti kitos šalies
atstovų kontaktinius ir asmens duomenis tokius kaip
vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris,
elektroninio pašto adresas. Jei sutartis sudaroma su
fiziniu asmeniu – vardas, pavardė, asmens kodas,
gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris,
elektroninio pašto adresas, parašas.
Kolegija tvarko duomenis šiais tikslais
(a) sutarties su kontrahentu sudarymo ir
įsipareigojimų pagal ją vykdymui; (b) taikomų
teisės aktų reikalavimų vykdymui; (c) santykių su
kontrahentu palaikymui, įskaitant paslaugų ir (ar)
prekių rinkodarą; (d) siekiant apsiginti nuo ieškinių
ar kitų reikalavimų, Kolegijos teisių įgyvendinimui.
Asmens duomenų tvarkymo teisiniai
Asmens duomenys numatytais tikslais yra tvarkomi:
pagrindai
(1) kai tokia pareiga yra numatyta taikomuose teisės
aktuose (BDAR 6 str. 1 dalies c punktas); (2)
duomenis būtina tvarkyti dėl teisėto Kolegijos
teisėto intereso (BDAR 6 str. 1 dalies f punktas) (žr.
a, c ir d punktus prie tvarkymo tikslų).
Duomenų šaltinis
Kolegija gauna aukščiau nurodytus asmens
duomenis sutarties sudarymo ir vykdymo metu iš
kitos sutarties šalies. Sutarties su fiziniu asmeniu –
iš pačio duomenų subjekto.
Asmens duomenų gavėjai / jų kategorijos
•
duomenų centrų ir debesų kompiuterijos
paslaugų teikėjams;
•
programinės
įrangos
tiekėjams
ir
programinę įrangą prižiūrintiems asmenims;
•
profesiniams patarėjams, auditoriams;
•
notarams, jeigu su Jumis sudaroma sutartis
reikalauja notarinės formos;
•
VĮ Registrų centrui, jeigu sutartis, su ja

susiję juridiniai faktai ar kita informacija yra
registruotini viešuosiuose registruose;
•
antstoliams, teisines ir (ar) skolų
išieškojimo paslaugas teikiantiems subjektams,
reikalavimo teisę į skolą perimantiems
subjektams; jungtinių skolininkų duomenų
rinkmenų tvarkytojams
•
kompetentingoms valstybės institucijoms.
Asmens duomenų saugojimo laikotarpis

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimas

Kolegijos veiksmų (neveikimo)
apskundimo tvarka

Asmens duomenis saugome ne ilgiau, negu to reikia
dėl tikslų, kuriais jie buvo surinkti, arba tokį
laikotarpį, kokį nustato teisės aktai (vienas jų Bendroji dokumentų saugojimo rodyklė).
Duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Kolegiją su
prašymu:
• leisti susipažinti su Kolegijos tvarkomais
asmens duomenimis (BDAR 15 straipsnis);
• juos ištaisyti arba ištrinti (BDAR 16, 17
straipsniai);
• apriboti asmens duomenų tvarkymą (BDAR
18 straipsnis);
• pateikti skundą Valstybinei duomenų
apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos
galima rasti www.vdai.lrv.lt).
Kolegijos, kaip duomenų valdytojos, atliekamas
duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas
duomenų subjekto gali būti apskųstas Valstybinei
duomenų apsaugos inspekcijai

* Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
** 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (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)
___________________

