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1. Įvadas 

Lietuvos skautų sąjunga gerbia Jūsų privatumą. Patikėdami mums savo asmens duomenis, galite būti tikri, kad juos 

tvarkysime sąžiningai, skaidriai ir saugiai, laikydamiesi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 679/2016 (toliau 

– „BDAR“) bei kitų teisės aktų reikalavimų. 

Siekiame būti visiškai atviri apie tai, kaip tvarkome jūsų duomenis. Todėl parengėme šią privatumo politiką (toliau – 

„Politika“), kurioje išsamiai paaiškiname, kokius jūsų duomenis tvarkome ir kodėl, kam juos perduodame, kokias su tuo 

susijusias teises turite bei kaip galite jomis veiksmingai pasinaudoti. 

Atidžiai perskaitykite šią Politiką, nes joje pateikiama jums svarbi informacija. Kilus klausimų, nedvejodami kreipkitės į 

mus žemiau nurodytais kontaktais. 

2. Duomenų valdytojas 

Už jūsų duomenų saugumą yra atsakinga Lietuvos skautų sąjunga, juridinio asmens kodas 190748749, buveinės adresas 

Pylimo g. 11-1, LT-01118 Vilnius (toliau – „Organizacija“ arba „mes“). 

Organizacija, kaip duomenų valdytoja, nustato jūsų duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Prisiimame atsakomybę, 

kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi taip, kaip aprašyta šioje Politikoje. 

Susisiekti su mumis galite el. paštu info@skautas.lt, telefonu +370 609 59 061 arba aukščiau nurodytu pašto 

korespondencijos adresu.   

3. Duomenų tvarkymo tikslai, teisiniai pagrindai ir trukmė 

Mes nepiktnaudžiaujame jūsų duomenimis ir juos tvarkome tik tiek, kiek būtina toliau nurodytais tikslais ir leidžiama 

teisės aktų, t. y. turėdami tam tinkamą teisinį pagrindą. 

Siekdami tvarkyti kuo mažiau informacijos apie jus ir užtikrinti trumpiausią įmanomą duomenų saugojimo trukmę, 

esame apsibrėžę tikslius terminus, kiek tvarkysime jūsų duomenis. Suėjus atitinkamam terminui, duomenis 

nuasmeninsime arba ištrinsime, nebent jie bus reikalingi kitiems tikslams, kurių terminas yra ilgesnis. 

Duomenų tvarkymo tikslai ir apimtis skiriasi priklausomai nuo to, kokį ryšį turite su Organizacija. Toliau pateikiama 

informacija, aktuali skirtingoms duomenų subjektų grupėms.  

Kilus poreikiui tvarkyti duomenis naujais tikslais arba pakeisti duomenų tvarkymo trukmę, jus atskirai informuosime. 

3.1. Organizacijos nariai ir savanoriai 

Kai pateikiate paraišką (prašymą) ir tampate Organizacijos nariu ar savanoriu, arba pareiškiate norą užimti tam tikras 

pareigas Organizacijoje, jūsų duomenis tvarkome šiais tikslais, teisiniais pagrindais ir terminais: 

Tikslas Duomenų kategorijos Teisinis pagrindas Trukmė  

Įvertinti paraišką 

(prašymą) ir priimti 

sprendimą dėl jūsų 

narystės / savanorystės / 

pareigų Organizacijoje 

• Identifikaciniai 

duomenys: vardas, 

pavardė, gimimo 

data arba amžius 

• Kontaktiniai 

duomenys: 

gyvenamosios vietos 

adresas, el. pašto 

adresas, telefono 

numeris 

• Atstovo duomenys 

(kai aktualu): vardas, 

pavardė, el. pašto 

adresas, telefono 

numeris 

• Narystės / 

savanorystės 

Organizacijoje 

duomenys (kai 

aktualu): narystės / 

Veiksmų atlikimas 

duomenų subjekto 

prašymu prieš sudarant 

sutartį (BDAR 6 str. 1 d. 

(b) p.) 

Teistumo duomenų 

tvarkymas grindžiamas 

Organizacijai, kaip 

duomenų valdytojai, 

taikoma teisine prievole 

(Lietuvos Respublikos 

vaiko teisių apsaugos 

įstatymo 30 str. 4 d.; 

BDAR 6 str. 1 d. (c) p.) 

Kol priimamas 

sprendimas dėl jūsų 

narystės / savanorystės / 

pareigų Organizacijoje, 

nebent atsiimate paraišką 

(prašymą) anksčiau 

mailto:info@skautas.lt


savanorystės 

pradžios ir pabaigos 

datos, Organizacijos 

struktūrinis vienetas, 

vyresniškumo 

laipsnis, kaklaraištis, 

pareigos ir 

atsakomybės 

• Duomenys apie 

patirtį (kai aktualu): 

išsilavinimas, darbo 

patirtis, profesinė 

kvalifikacija, 

įgūdžiai, 

kompetencijos, 

asmeninės savybės, 

atsiliepimai 

(rekomendacijos) 

apie jus 

• Komunikacijos 

duomenys: 

susirašinėjimas su 

Organizacija, pateikti 

priedai ir jų 

metaduomenys 

• Kiti duomenys (kai 

aktualu): informacija 

apie teistumą už 

Lietuvos 

Respublikos vaiko 

teisių apsaugos 

pagrindų įstatyme 

nurodytus 

nusikaltimus, kita 

paraiškoje 

savanoriškai pateikta 

informacija 

Sudaryti ir vykdyti su 

naryste / savanoryste 

susijusias sutartis 

(patvirtintas prašymas 

įstoti į Organizaciją 

šiame kontekste 

laikomas jūsų sutartimi 

su Organizacija) 

• Identifikaciniai 

duomenys: vardas, 

pavardė, gimimo 

data arba asmens 

kodas 

• Kontaktiniai 

duomenys: 

gyvenamosios vietos 

adresas, el. pašto 

adresas, telefono 

numeris 

• Atstovo duomenys 

(kai aktualu): vardas, 

pavardė, el. pašto 

adresas, telefono 

numeris 

• Narystės / 

savanorystės 

Organizacijoje 

duomenys: narystės / 

Sutarties vykdymas, kai 

duomenų subjektas yra 

jos šalis (BDAR 6 str. 1 

d. (b) p.) 

Sutarties galiojimo 

laikotarpiu ir 10 metų 

pasibaigus sutarčiai 



savanorystės 

pradžios ir pabaigos 

datos, Organizacijos 

struktūrinis vienetas, 

vyresniškumo 

laipsnis, kaklaraištis, 

pareigos 

• Veiklos 

Organizacijoje 

duomenys: 

dalyvavimas 

posėdžiuose ir 

balsavimuose, 

pateikti siūlymai, 

pasiekimai ir pan. 

• Atsiskaitymo 

duomenys: 

informacija apie 

Organizacijai 

sumokėtus 

mokesčius, banko 

sąskaitos numeris 

(išlaidoms 

kompensuoti), 

informacija apie 

Organizacijos 

patikėtą turtą ir 

dokumentus 

• Pažeidimų 

duomenys: 

informacija apie 

sutarties pažeidimus, 

įskaitant galimų 

pažeidimų tyrimų 

medžiagą 

• Komunikacijos 

duomenys: 

susirašinėjimas su 

Organizacija, pateikti 

priedai ir jų 

metaduomenys 

Teikti informaciją apie 

Organizacijos veiklą 
• Identifikaciniai 

duomenys: vardas, 

pavardė 

• Kontaktiniai 

duomenys: 

gyvenamosios vietos 

adresas, el. pašto 

adresas, telefono 

numeris, paskyros 

socialiniuose 

tinkluose 

• Atstovo duomenys 

(kai aktualu): vardas, 

pavardė, el. pašto 

Organizacijos teisėtas 

interesas teikti nariams / 

savanoriams aktualią 

informaciją (BDAR 6 str. 

1 d. (f) p.) 

Pasibaigus narystės / 

savanorystės sutarčiai, 

tolesnis duomenų 

tvarkymas grindžiamas 

duomenų subjekto 

sutikimu (BDAR 6 str. 1 

d. (a) p.) 

Sutarties galiojimo 

laikotarpiu ir, jei duodate 

sutikimą, 5 metus 

sutarčiai pasibaigus 

(nebent sutikimą 

atšaukiate anksčiau; 

sutikimo atšaukimas 

nedaro poveikio 

duomenų tvarkymo, 

atlikto iki sutikimo 

atšaukimo, teisėtumui) 



adresas, telefono 

numeris 

Tobulinti Organizacijos 

veiklą remiantis narių / 

savanorių grįžtamuoju 

ryšiu 

• Identifikaciniai 

duomenys: vardas, 

pavardė 

• Kontaktiniai 

duomenys: el. pašto 

adresas, telefono 

numeris 

• Grįžtamojo ryšio 

duomenys: 

atsiliepimai, interviu 

ir kitomis formomis 

pateiktas grįžtamasis 

ryšys 

Kvietimas suteikti 

grįžtamąjį ryšį 

grindžiamas 

Organizacijos teisėtu 

interesu informuoti 

narius / savanorius apie 

galimybę prisidėti prie 

Organizacijos veiklos 

tobulinimo 

Tolesnis procesas 

grindžiamas duomenų 

subjekto sutikimu 

(BDAR 6 str. 1 d. (a) p.) 

Kvietimas suteikti 

grįžtamąjį ryšį vykdomas 

sutarties galiojimo 

laikotarpiu 

Grįžtamojo ryšio 

duomenys tvarkomi 2 

metus po grįžtamojo 

ryšio suteikimo 

Viešinti Organizacijos 

veiklą ir vykdyti 

rinkodaros kampanijas 

• Identifikaciniai 

duomenys: vardas, 

pavardė 

• Kontaktiniai 

duomenys: paskyros 

socialiniuose 

tinkluose 

• Nuotraukose ar 

vaizdo įrašuose 

užfiksuoti 

duomenys: 

atvaizdas, balso 

įrašas ir pan. 

• Kiti duomenys: 

citatos (pvz., 

atsiliepimai apie 

Organizaciją) ir kita 

savanoriškai pateikta 

informacija 

Duomenų subjekto 

sutikimas (BDAR 6 str. 

1 d. (a) p.) 

Sutikime nurodytomis 

sąlygomis, paprastai – 

rinkodaros kampanijos 

vykdymo laikotarpiu 

(nebent sutikimą 

atšaukiate anksčiau; 

sutikimo atšaukimas 

nedaro poveikio 

duomenų tvarkymo, 

atlikto iki sutikimo 

atšaukimo, teisėtumui) 

Istoriniams tikslams 

kaupti archyvinę 

medžiagą apie 

Organizacijos veiklą 

• Nuotraukose ar 

vaizdo įrašuose 

užfiksuoti 

duomenys: 

atvaizdas, balso 

įrašas ir pan. 

Organizacijos teisėtas 

interesas kaupti 

archyvinę medžiagą 

istoriniams tikslams 

(BDAR 6 str. 1 d. (f) p.) 

Organizacijos veiklos 

laikotarpiu 

Atkreipiame dėmesį, kad jūsų duomenis taip pat galime tvarkyti 3.5 dalyje nurodytais tikslais. 

 

3.2. Stovyklų, renginių ir kitų projektų dalyviai 

Kai dalyvaujate Organizacijos organizuojamose stovyklose, renginiuose ar kituose projektuose, jūsų duomenis 

tvarkome šiais tikslais, teisiniais pagrindais ir terminais: 

 

 

Tikslas Duomenų kategorijos Teisinis pagrindas Trukmė  

Vykdyti dalyvių atranką 

į stovyklas, renginius ir 

kitus projektus 

• Identifikaciniai 

duomenys: vardas, 

pavardė, gimimo data 

arba amžius 

Veiksmų atlikimas 

duomenų subjekto 

prašymu prieš sudarant 

sutartį (BDAR 6 str. 1 

d. (b) p.) 

Kol priimamas 

sprendimas dėl jūsų 

dalyvavimo stovykloje, 

renginyje ar kitame 

projekte, nebent 



• Kontaktiniai 

duomenys: 

gyvenamosios vietos 

adresas, el. pašto 

adresas, telefono 

numeris 

• Atstovo duomenys (kai 

aktualu): vardas, 

pavardė, el. pašto 

adresas, telefono 

numeris 

• Narystės 

Organizacijoje 

duomenys (kai aktualu): 

narystės pradžios ir 

pabaigos datos, 

Organizacijos 

struktūrinis vienetas, 

vyresniškumo laipsnis, 

kaklaraištis, pareigos 

• Komunikacijos 

duomenys: 

susirašinėjimas su 

Organizacija, pateikti 

priedai ir jų 

metaduomenys 

• Kiti duomenys: kita 

paraiškoje savanoriškai 

pateikta informacija 

atsiimate paraišką 

(prašymą) anksčiau 

Sudaryti ir vykdyti 

stovyklų, renginių ir 

kitų projektų dalyvių 

sutartis 

• Identifikaciniai 

duomenys: vardas, 

pavardė, gimimo data 

arba asmens kodas 

• Kontaktiniai 

duomenys: 

gyvenamosios vietos 

adresas, el. pašto 

adresas, telefono 

numeris 

• Atstovo duomenys (kai 

aktualu): vardas, 

pavardė, el. pašto 

adresas, telefono 

numeris 

• Narystės 

Organizacijoje 

duomenys: 

Organizacijos 

struktūrinis vienetas, 

vyresniškumo laipsnis, 

kaklaraištis, pareigos 

• Atsiskaitymo 

duomenys: informacija 

apie Organizacijai 

sumokėtus dalyvio 

mokesčius, banko 

Sutarties vykdymas, 

kai duomenų subjektas 

yra jos šalis (BDAR 6 

str. 1 d. (b) p.) 

Sutarties galiojimo 

laikotarpiu ir 10 metų 

pasibaigus sutarčiai 



sąskaitos numeris, 

informacija apie 

Organizacijos patikėtą 

turtą ir dokumentus 

• Pažeidimų duomenys: 

informacija apie sutarties 

pažeidimus, įskaitant 

galimų pažeidimų tyrimų 

medžiagą 

• Komunikacijos 

duomenys: 

susirašinėjimas su 

Organizacija, pateikti 

priedai ir jų 

metaduomenys 

• Kiti duomenys: 

informacija apie 

draudiminį įvykį (kai 

Organizacija apdraudžia 

dalyvius nuo nelaimingų 

atsitikimų) 

Užtikrinti stovyklų, 

renginių ir kitų projektų 

dalyvių saugumą 

• Kontaktinio asmens 

duomenys (nelaimingo 

atsitikimo atveju): 

• Mitybos duomenys: 

alergijos maistui ir kiti 

specialūs mitybos 

poreikiai, aktualūs 

vykdant konkretų 

projektą 

• Sveikatos duomenys: 

specialūs sveikatos 

poreikiai, aktualūs 

vykdant konkretų 

projektą 

Kontaktinio asmens 

duomenų tvarkymas 

grindžiamas sutarties 

vykdymu, kai duomenų 

subjektas yra jos šalis 

(BDAR 6 str. 1 d. (b) 

p.) 

Mitybos ir sveikatos 

duomenų tvarkymas 

grindžiamas duomenų 

subjekto sutikimu 

(BDAR 9 str. 1 d. (a) 

p.) 

Nelaimingo atsitikimo 

atveju duomenų 

tvarkymas grindžiamas 

duomenų subjekto 

gyvybinių interesų 

apsaugojimu (BDAR 9 

str. 2 d. (c) p.) 

Stovyklos, renginio ar 

kito projekto vykdymo 

laikotarpiu 

Teikti informaciją apie 

stovyklas, renginius, 

projektus ir kitą 

Organizacijos veiklą 

• Identifikaciniai 

duomenys: vardas, 

pavardė 

• Kontaktiniai 

duomenys: 

gyvenamosios vietos 

adresas, el. pašto 

adresas, telefono 

numeris, paskyros 

socialiniuose tinkluose 

• Atstovo duomenys (kai 

aktualu): vardas, 

pavardė, el. pašto 

adresas, telefono 

numeris 

Organizacijos teisėtas 

interesas teikti 

stovyklų, renginių ir 

kitų projektų dalyviams 

aktualią informaciją 

(BDAR 6 str. 1 d. (f) p.) 

Pasibaigus stovyklai, 

renginiui ar kitam 

projektui, tolesnis 

duomenų tvarkymas 

grindžiamas duomenų 

subjekto sutikimu 

(BDAR 6 str. 1 d. (a) 

p.) 

Stovyklos, renginio ar 

kito projekto vykdymo 

laikotarpiu ir, jei 

duodate sutikimą, 5 

metus jam pasibaigus 

(nebent sutikimą 

atšaukiate anksčiau; 

sutikimo atšaukimas 

nedaro poveikio 

duomenų tvarkymo, 

atlikto iki sutikimo 

atšaukimo, teisėtumui) 



Tobulinti stovyklas, 

renginius, projektus ir 

kitą Organizacijos 

veiklą remiantis dalyvių 

grįžtamuoju ryšiu 

• Identifikaciniai 

duomenys: vardas, 

pavardė 

• Kontaktiniai 

duomenys: el. pašto 

adresas, telefono 

numeris 

• Grįžtamojo ryšio 

duomenys: atsiliepimai, 

interviu ir kitomis 

formomis pateiktas 

grįžtamasis ryšys 

Kvietimas suteikti 

grįžtamąjį ryšį 

grindžiamas 

Organizacijos teisėtu 

interesu informuoti 

dalyvius apie galimybę 

prisidėti prie 

Organizacijos veiklos 

tobulinimo 

Tolesnis procesas 

grindžiamas duomenų 

subjekto sutikimu 

(BDAR 6 str. 1 d. (a) 

p.) 

Kvietimas suteikti 

grįžtamąjį ryšį 

vykdomas sutarties 

galiojimo laikotarpiu 

Grįžtamojo ryšio 

duomenys tvarkomi 2 

metus po grįžtamojo 

ryšio suteikimo 

Viešinti informaciją 

apie stovyklas, 

renginius, projektus ir 

kitą Organizacijos 

veiklą bei vykdyti 

rinkodaros kampanijas 

• Identifikaciniai 

duomenys: vardas, 

pavardė 

• Kontaktiniai 

duomenys: paskyros 

socialiniuose tinkluose 

• Nuotraukose ar vaizdo 

įrašuose užfiksuoti 

duomenys: atvaizdas, 

balso įrašas ir pan. 

• Kiti duomenys: citatos 

(pvz., atsiliepimai apie 

stovyklą) ir kita 

savanoriškai pateikta 

informacija 

Duomenų subjekto 

sutikimas (BDAR 6 str. 

1 d. (a) p.) 

Sutikime nurodytomis 

sąlygomis, paprastai – 

stovyklos, renginio ar 

kito projekto vykdymo 

laikotarpiu (nebent 

sutikimą atšaukiate 

anksčiau; sutikimo 

atšaukimas nedaro 

poveikio duomenų 

tvarkymo, atlikto iki 

sutikimo atšaukimo, 

teisėtumui) 

Istoriniams tikslams 

kaupti archyvinę 

medžiagą apie 

Organizacijos veiklą 

• Nuotraukose ar vaizdo 

įrašuose užfiksuoti 

duomenys: atvaizdas, 

balso įrašas ir pan. 

Organizacijos teisėtas 

interesas kaupti 

archyvinę medžiagą 

istoriniams tikslams 

(BDAR 6 str. 1 d. (f) p.) 

Organizacijos veiklos 

laikotarpiu 

Vykdyti atskaitingumo 

įsipareigojimus 

stovyklų, renginių ir 

kitų projektų rėmėjams 

• Identifikaciniai 

duomenys: vardas, 

pavardė 

• Kontaktiniai 

duomenys: 

gyvenamosios vietos 

adresas, el. pašto 

adresas, telefono 

numeris 

• Nuotraukose ar vaizdo 

įrašuose užfiksuoti 

duomenys: atvaizdas, 

balso įrašas ir pan. 

• Kiti duomenys: citatos 

(pvz., atsiliepimai apie 

stovyklą) 

Organizacijos teisėtas 

interesas vykdyti 

sutartines prievoles ir 

atsiskaityti stovyklų, 

renginių ir kitų projektų 

rėmėjams 

Stovyklos, renginio ar 

kito projekto vykdymo 

laikotarpiu ir 1 metus 

jam pasibaigus 

Atkreipiame dėmesį, kad jūsų duomenis taip pat galime tvarkyti 3.5 dalyje nurodytais tikslais. 

 



3.3. Partneriai ir rėmėjai 

Kai susisiekiame su jumis dėl bendradarbiavimo galimybių arba kai jūs ar jūsų atstovaujamas juridinis asmuo sudaro su 

Organizacija pirkimo–pardavimo, paslaugų, bendradarbiavimo, paramos ar panašią sutartį, jūsų duomenis tvarkome 

šiais tikslais, teisiniais pagrindais ir terminais: 

Tikslas Duomenų kategorijos Teisinis pagrindas Trukmė  

Vykdyti potencialių 

partnerių paiešką 

(konkursą) ir pateikti 

bendradarbiavimo 

pasiūlymą  

• Identifikaciniai 

duomenys: vardas, 

pavardė 

• Kontaktiniai 

duomenys: telefono 

numeris, el. pašto 

adresas 

• Verslo duomenys: 

atstovaujamas 

juridinis asmuo, 

pareigos  

• Komunikacijos 

duomenys: 

susirašinėjimas su 

Organizacija, pateikti 

priedai ir jų 

metaduomenys 

Organizacijos teisėtas 

interesas vykdyti 

potencialių partnerių 

paiešką (BDAR 6 str. 1 

d. (f) p.) 

Iki sudaroma sutartis 

Sudaryti ir vykdyti 

pirkimo–pardavimo / 

paslaugų / 

bendradarbiavimo / 

paramos ir panašias 

sutartis 

• Identifikaciniai 

duomenys: vardas, 

pavardė, gimimo 

data arba asmens 

kodas 

• Kontaktiniai 

duomenys: 

gyvenamosios vietos 

adresas, telefono 

numeris, el. pašto 

adresas 

• Verslo duomenys: 

atstovaujamas 

juridinis asmuo, 

pareigos 

• Atsiskaitymų 

duomenys: banko 

sąskaitos numeris 

• Pažeidimų 

duomenys: 

informacija apie 

sutarties pažeidimus, 

įskaitant galimų 

pažeidimų tyrimų 

medžiagą 

• Komunikacijos 

duomenys: 

susirašinėjimas su 

Organizacija, pateikti 

priedai ir jų 

metaduomenys 

Sutarties vykdymas, kai 

duomenų subjektas yra 

jos šalis (BDAR 6 str. 1 

d. (b) p.) 

Sutarties galiojimo 

laikotarpiu ir 10 metų 

pasibaigus sutarčiai 

Atkreipiame dėmesį, kad jūsų duomenis taip pat galime tvarkyti 3.5 dalyje nurodytais tikslais. 

 



3.4. Socialinių tinklų naudotojai 

Kai lankotės Organizacijos puslapiuose socialiniuose tinkluose „Facebook“ arba „Instagram“, komentuojate ar kitaip 

reaguojate į mūsų skelbiamą turinį, arba bendraujate su mumis per socialiniuose tinkluose įdiegtas elektroninio 

susirašinėjimo priemones („Messenger“ arba „DM“), jūsų duomenis tvarkome šiais tikslais, teisiniais pagrindais ir 

terminais: 

Tikslas Duomenų kategorijos Teisinis pagrindas Trukmė  

Viešinti Organizacijos 

veiklą ir vykdyti 

rinkodaros kampanijas 

Paskyros duomenys: 

paskyros URL, vieša 

paskyros informacija 

(pvz., profilio nuotrauka, 

miestas) 

Komunikacijos 

duomenys: organizacijai 

skirtos žinutės, 

komentarai ir 

atsiliepimai 

Duomenų subjekto 

sutikimas (BDAR 6 str. 

1 d. (a) p.) 

Kol naudojatės 

atitinkamu socialiniu 

tinklu (nebent sutikimą 

atšaukiate anksčiau; 

sutikimo atšaukimas 

nedaro poveikio 

duomenų tvarkymo, 

atlikto iki sutikimo 

atšaukimo, teisėtumui) 

Remiantis statistiniais 

duomenimis, tobulinti 

socialiniuose tinkluose 

vykdomą komunikaciją 

(Žr. informaciją apie 

bendrą duomenų 

valdymą toliau) 

Organizacijos teisėtas 

interesas tobulinti 

socialiniuose tinkluose 

vykdomą komunikaciją 

(BDAR 6 str. 1 d. (f) p.)  

Kol naudojatės 

atitinkamu socialiniu 

tinklu 

Atkreipiame dėmesį, kad jūsų duomenis taip pat galime tvarkyti 3.5 dalyje nurodytais tikslais. 

 

Tvarkant jūsų duomenis statistiniais tikslais, Organizacija ir socialinių tinklų operatorius „Meta Platforms Ireland Ltd.“ 

veikia kaip bendri duomenų valdytojai, t. y. abu atsako už jūsų duomenų saugumą. Išsami informacija apie bendrą 

duomenų valdymą pateikiama šiame puslapyje: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. 

3.5. Interesantai ir kiti duomenų subjektai 

Kai susisiekiate su Organizacija arba jūsų duomenis tvarkome bet kuriuo iš pirmiau nurodytų tikslų, jūsų duomenis 

papildomai tvarkome šiais tikslais, teisiniais pagrindais ir terminais: 

Tikslas Duomenų kategorijos Teisinis pagrindas Trukmė  

Atsakyti į jūsų užklausas, 

skundus ir prašymus 
• Identifikaciniai 

duomenys: vardas, 

pavardė, gimimo 

data arba amžius 

• Kontaktiniai 

duomenys: 

gyvenamosios vietos 

adresas, el. pašto 

adresas, telefono 

numeris, paskyros 

socialiniuose 

tinkluose 

• Atstovo duomenys 

(kai aktualu): vardas, 

pavardė, el. pašto 

adresas, telefono 

numeris 

• Komunikacijos 

duomenys: 

susirašinėjimas su 

Organizacija, pateikti 

priedai ir jų 

metaduomenys 

• Kiti duomenys: 

esant poreikiui (pvz., 

Organizacijos teisėtas 

interesas atsakyti į 

gaunamas užklausas 

(BDAR 6 str. 1 d. (f) p.) 

Vykdant teisėtus 

interesantų reikalavimus, 

duomenų tvarkymas 

grindžiamas 

Organizacijai, kaip 

duomenų valdytojai, 

taikoma teisine prievole 

(BDAR 6 str. 1 d. (c) p.) 

2 metus po atsakymo 

pateikimo arba 

sprendimo neatsakyti 

priėmimo 

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum


siekiant įsitikinti 

užklausos siuntėjo 

tapatybe ar gavus 

prašymą pateikti 

tvarkomų duomenų 

kopiją) – visi kiti 

Organizacijos 

tvarkomi duomenys 

apie jus 

Vykdyti Organizacijai 

taikomas teisines 

prievoles ir teisėtus 

valstybinių institucijų 

reikalavimus, pvz., 

informuoti jus apie 

Politikos pasikeitimus, 

teikti informaciją 

valstybės registrams ar 

pranešti apie 

nusikalstamas veikas 

• Visi Organizacijos 

tvarkomi duomenys 

apie jus (pagal 

poreikį) 

 

Organizacijai, kaip 

duomenų valdytojai, 

taikoma teisinė prievolė 

(BDAR 6 str. 1 d. (c) p.) 

Teisės aktuose nustatytą 

laikotarpį 

Ginti Organizacijos 

teises ir teisėtus interesus 
• Ginčo duomenys: 

ginčo, bylos, tyrimo, 

sprendimo vykdymo 

medžiagoje 

užfiksuota 

informacija 

• Visi kiti 

Organizacijos 

tvarkomi duomenys 

apie jus (pagal 

poreikį) 

Organizacijos teisėtas 

interesas ginti savo 

teises ir teisėtus interesus 

(BDAR 6 str. 1 d. (f) p.) 

Kol priimamas ir 

įvykdomas galutinis 

kompetentingos 

institucijos sprendimas 

bei sueina jo 

apskundimui taikomas 

terminas 

 

4. Duomenų kilmė 

Jūsų duomenis gauname iš: 

▪ Jūsų tiesiogiai (kai pateikiate paraišką (prašymą) dėl narystės / savanorystės Organizacijoje ar dalyvavimo mūsų 

organizuojamoje stovykloje, renginyje arba kitame projekte, lankotės Organizacijos puslapiuose socialiniuose 

tinkluose ar kitais kanalais susisiekiate su mumis) 

▪ Jūsų atstovų (tėvų (globėjų), advokato ar kt.); 

▪ Elektroninių ryšių paslaugų teikėjų;  

▪ Valstybės institucijų (pvz., valstybės registrų, informacinių sistemų); 

▪ Viešai prieinamų šaltinių ir asmenų, kurie gali pateikti svarbią informaciją su Organizacija sudarytos sutarties 

pažeidimų tyrimo ir Organizacijos teisių bei teisėtų interesų gynimo atvejais. 

5. Duomenų nepateikimo pasekmės 

Kai duomenų tvarkymas grindžiamas veiksmų atlikimu jūsų prašymu prieš sudarant sutartį arba su jumis sudarytos 

sutarties vykdymu (BDAR 6 str. 1 d. (b) p.), duomenų pateikimas yra teisės aktuose ir (arba) sutartyje numatytas 

reikalavimas, kurį būtina įvykdyti norint sudaryti ar vykdyti sutartį. Jei nepateiksite šių duomenų, su jumis negalėsime 

sudaryti sutarties ar jos įvykdyti. 

Kai duomenų tvarkymas grindžiamas Organizacijai taikoma teisine prievole (BDAR 6 str. 1 d. (c) p.), duomenų 

pateikimas gali būti teisės aktuose numatytas reikalavimas. Jei nepateiksite šių duomenų, negalėsime įvykdyti mums 

taikomų teisinių prievolių. 

Kitais atvejais duomenų nepateikimas jums nesukels teisinių pasekmių, tačiau neleis pasiekti pirmiau nurodytų 

duomenų tvarkymo tikslų. 



6. Duomenų gavėjai 

Tiek, kiek būtina pirmiau nurodytais tikslais ir leidžiama teisės aktų, jūsų duomenis perduodame šiems gavėjams: 

▪ Organizacijos partneriams ir rėmėjams; 

▪ Teisinių, finansinių, draudimo, informacinių technologijų, reklamos, archyvavimo, skolų išieškojimo ir kitų 

paslaugų teikėjams; 

▪ Valstybinėms įstaigoms ir institucijoms, taip pat kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų jiems pavestas 

funkcijas (pvz., valstybės registrams, teismams, teisėsaugos institucijoms, antstoliams, notarams ir kt.). 

7. Duomenų perdavimas į trečiąsias valstybes 

Jūsų duomenis tvarkome Europos ekonominėje erdvėje (toliau – EEE), tačiau išimtiniais atvejais juos galime perduoti 

paslaugų teikėjams, įsisteigusiems už EEE ribų: 

▪ Google LLC (JAV); 

▪ Microsoft Corporation (JAV); 

▪ Meta Platforms, Inc. (JAV). 

Perduodant duomenis už EEE ribų, jų saugumas užtikrinamas pasirašant su paslaugų teikėjais Europos Komisijos 

patvirtintas standartines sutarčių sąlygas. Su jomis susipažinti galite šiame puslapyje: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0914&from=LT.  

8. Automatizuotas sprendimų priėmimas 

Priimdami sprendimus, dėl kurių jums gali kilti teisinės pasekmės arba kurie panašiu būdu jums gali daryti didelį 

poveikį, niekada nesiremiame tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą. 

9. Duomenų saugumas 

Siekdami apsaugoti jūsų duomenis nuo neteisėtos prieigos, sunaikinimo, praradimo bei pakeitimo, imamės techninių ir 

organizacinių priemonių, kurias nuolat peržiūrime ir tobuliname. Mūsų prieigos teisių kontrolės sistema užtikrina, kad 

duomenys apie jus bus prieinami griežtai tik tiems asmenims, kuriems ši informacija būtina jų tiesioginių funkcijų 

vykdymui. 

10. Jūsų teisės 

Atsižvelgiant į BDAR ir kituose teisės aktuose numatytus apribojimus, sąlygas bei išimtis, jūs turite šias teises, 

susijusias su jūsų duomenų tvarkymu Organizacijoje: 

▪ Teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą; 

▪ Teisę susipažinti su duomenimis; 

▪ Teisę reikalauti ištaisyti duomenis; 

▪ Teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“); 

▪ Teisę atšaukti sutikimą dėl duomenų tvarkymo; 

▪ Teisę apriboti duomenų tvarkymą; 

▪ Teisę į duomenų perkeliamumą. 

Norėdami įgyvendinti bet kurią iš pirmiau nurodytų teisių, kreipkitės į mus 2 dalyje nurodytais kontaktais. 

Jei mūsų atsakymas jūsų netenkintų, turite teisę kreiptis į priežiūros instituciją – Valstybinę duomenų apsaugos 

inspekciją, adresas L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 28 04, 279 1445, el. paštas ada@ada.lt – ir 

pasinaudoti kitomis teisių gynimo priemonėmis. 
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