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ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI  

galioja nuo 2018 m. gegužės 25 d. 

 

Šiuose Asmens duomenų tvarkymo principuose (toliau – principai) pateikiama informacija apie 

www.gandrodovanos.lt  (toliau – “Gandro Dovanos”) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir 

saugojimo principus bei tvarką. 

 

1. Bendrosios nuostatos  

1.1 Šiuose Principuose pateikiamos bendros nuostatos, kaip “Gandro Dovanos” tvarko Asmens 

duomenis.  

1.2 „Gandro Dovanos” užtikrina Asmens duomenų konfidencialumą pagal galiojančių teisės aktų 

reikalavimus ir tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, skirtų apsaugoti Asmens duomenis nuo 

neteisėtos prieigos, atskleidimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo ar sunaikinimo ar kitokio neteisėto 

tvarkymo, įgyvendinimą.  

1.3 “Gandro Dovanos” naudojamų slapukų politika: 

1.3.1. tam, kad galėtume pasiūlyti Jums visavertes paslaugas mūsų svetainėje, Jūsų kompiuteryje 

(įrenginyje) įrašoma informaciją (slapukai, ang.k. "cookies"). Įrašytą informaciją naudojama 

atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės naudotoją, rinkdami svetainės lankomumo statistiką.  

1.3.2. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukai) įrašomi, ir galite ištrinti dalį ar visus 

įrašytus slapukus. Taip pat turite teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) 

Jūsų kompiuteryje (įrenginyje). Savo duotą sutikimą bet kada galite atšaukti, pakeisdami savo 

interneto naršyklės nustatymus, ar kreipdamiesi į mus bet kuriais svetainėje skelbiamais kontaktais. 

 

2. Asmens duomenų kategorijos  

2.1. Pagrindinės Asmens duomenų, kuriuos renka „Gandro Dovanos“ kategorijos: 

2.1.1 Asmens tapatybės duomenys - vardas, pavardė. 

2.1.2 Duomenys susiję su produkto perdavimu Klientui – adresas, telefono numeris, el. pašto 

adresas. 

 

3. Asmens duomenų tvarkymo tikslai  

3.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais. 

3.2. Pagrindiniai tikslai, kurių siekia „Gandro Dovanos“  tvarkydamas asmens duomenis:  

3.2.1 apdoroti Jūsų prekių užsakymus; 

3.2.2 išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras); 

3.2.3 spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu; 

3.2.4 vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus; 

3.2.3 jei Klientas nėra paprieštaravęs Asmens duomenų tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslu, 

„Gandro Dovanos“ gali tvarkyti Asmens duomenis tam, kad pateiktų bendrus ir asmeninius 

pasiūlymus. 

3.3. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai. 

 

 

4. Asmens duomenų gavėjai  

4.1 Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė. 

4.2 asmens duomenys gali būti perduodami šiems gavėjams:  

4.2.1 valstybės įstaigos ir institucijos, kiti asmenys vykdantis įstatymų jiems pavestas funkcijas 

(pavyzdžiui, teisėsaugos institucijos, finansinių nusikaltimų tyrimo veiklą atliekančios institucijos). 

4.2.2. kiti asmenys, susiję su „Gandro Dovanos“ paslaugų teikimu, tokie kaip pašto paslaugų teikėjai, 

Klientui teikiamų produktų teikėjai, kurių produktus Klientas užsisakė per www.gandrodovanos.lt  

4.3. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali. 
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5. Saugojimo laikotarpis  

5.1 Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau nei yra būtina.  

5.2. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis gali būti apibrėžiamas atsižvelgiant į su Klientu sudarytų 

sutarčių pobūdį, „Gandro Dovanos“ teisėtu interesu arba teisės aktų reikalavimais (pvz., 

reglamentuojančiais apskaitos reikalavimus).  

 

6 Kliento teisės, susijusios su jo Asmens duomenų tvarkymu  

6.1 Reikalauti ištaisyti jo Asmens duomenis jeigu jie yra neteisingi, neišsamūs arba netikslūs.  

6.2 Reikalauti ištrinti jo Asmens duomenis, kurie yra tvarkomi tik su jo sutikimu, jei Klientas atšaukia 

atitinkamą sutikimą. Ši teisė netaikoma, jei Asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi 

teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus 

teisės aktus vykdymas. 

6.3 Gauti informaciją apie tai, ar „Gandro Dovanos“ tvarko jo Asmens duomenis ir, jei taip, 

susipažinti su jais.  

6.4 Gauti jo paties pateiktus Asmens duomenis, kurie yra tvarkomi jo sutikimo ar sutarties vykdymo 

pagrindu, raštu ar bendrai naudojama elektronine forma.  

6.5 Atšaukti savo sutikimą tvarkyti Asmens duomenis 

6.6 Pateikti skundą dėl Asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, 

kurios interneto svetainės adresas www.ada.lt , jei Klientas mano, kad jo Asmens duomenys tvarkomi 

pažeidžiant jo teises ir teisėtus interesus pagal taikomus teisės aktus.  

 

7. Kontaktinė informacija  

7.1 Klientas turi teisę kreiptis į „Gandro Dovanos“ siekdamas pateikti paklausimus, atšaukti duotus 

sutikimus.  

7.2 „Gandro Dovanos“ kontaktiniai duomenys skelbiami el. parduotuvės interneto svetainėje: 

www.gandrodovanos.lt   

 

8. Principų galiojimas ir pakeitimai  

8.1 Klientai su šiais Principais gali susipažinti el. parduotuvės internetinėje svetainėje 

www.gandrodovanos.lt 

8.2 „Gandro Dovanos“ turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šiuos Principus, 

informuodamas Klientą apie pakeitimus paskelbiant interneto svetainėje.  
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