
UAB „Kauno gatvių apšvietimas“ privatumo politika ir informacija apie tvarkomus asmens 

duomenis 

 

UAB „Kauno gatvių apšvietimas“ (kodas Juridinių asmenų registre 132684155, Ringuvos g. 59, 45243 

Kaunas, el. p.  info@kaunosviesa.lt, telefonas: 8 (37) 400 240 (toliau Bendrovė) yra Jūsų duomenų 

valdytoja.  

Visų Jūsų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 

2016/679 (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Asmens duomenų teisinės apsaugos 

įstatymu, o taip pat kitais teisės aktais.  

Asmens duomenys – tai bet kuri informacija apie Jus, kurią pateikiate Jūs arba kurią gauname iš kitų 

šaltinių, ir kuri leidžia Jus identifikuoti. Tai gali būti jūsų vardas, pavardė, asmens kodas, kontaktinė 

informacija, informacija apie Jums priklausantį turtą, Jūsų su Bendrove sudarytas sutartis ir jų vykdymo 

istorija, pokalbių įrašai, vaizdo stebėjimo įranga užfiksuoti vaizdo duomenys ir kt. 

Asmens duomenys tvarkomi siekiant užtikrinti atliekamų paslaugų kokybę, sutarčių vykdymą ir 

įgyvendinimą, pavestų įgyvendinti viešųjų paslaugų vykdymą, Bendrovės darbuotojų, klientų bei kitų 

asmenų, kurie lankosi Bendrovėje, taip pat Bendrovės turto bei dokumentų saugumą.  

Rinkdami ir naudodami Jūsų mums patikėtus, o taip pat iš kitų šaltinių gautus asmens duomenis, mes 

laikomės šių principų:  

• Asmens duomenys tvarkomi tik tiek, kiek tai reikalinga atitinkamiems aiškiai apibrėžtiems ir 

teisėtiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į Jūsų privatumo apsaugą; 

• Asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai bei tvarkomi tik tokiais tikslais, kurie 

atitinka tikslus, nurodytus prieš renkant Jūsų asmens duomenis; 

• Asmens duomenys tvarkomi griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens 

duomenų tvarkymo reikalavimų; 

• Asmens duomenų tvarkymui taikomos atitinkamos techninės ir organizacinės priemonės, kad būtų 

užtikrintas asmens duomenų saugumas, įskaitant ir apsaugą nuo neteisėto duomenų tvarkymo bei 

nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ir sugadinimo. 

• Asmens duomenys saugomi ne ilgiau negu to reikia tikslams, dėl kurių jie buvo surinkti, 

įgyvendinti.   

 

Jūsų asmens duomenys gali būti teikiami tretiesiems asmenims. Asmens duomenys yra teikiami pagal 

vienkartinius šių asmenų prašymus ar pagal sudarytas duomenų teikimo sutartis. Visais atvejais Bendrovė 

duomenis teikia tik esant teisėtam tikslui bei teisiniam pagrindui. Nesant teisėto tikslo ir teisinio pagrindo 

Bendrovė atsisako pateikti Jūsų asmens duomenis. 

Jūsų asmens duomenų gavėjai gali būti teisėsaugos institucijos, kitos valstybės ar savivaldos 

institucijos, draudimo bendrovės, advokatai ir kiti asmenys, kurie teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę gauti 

asmens duomenis. 

 

Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenų rinkimu: 

• žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą (Reglamento (ES) 2016/679 12–14 

straipsniai); 

• susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis (Reglamento (ES) 2016/679 15 straipsnis); 

• reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis (Reglamento  (ES) 2016/679 16 

straipsnis); 

• reikalauti ištrinti su Jumis susijusius asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) (Reglamento  (ES) 

2016/679 17 straipsnis), jei tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių: 

i)  asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, dėl kurių šie duomenys buvo  

surinkti ar kitaip tvarkomi; 

ii)  asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai; 

iii)  asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis Europos Sąjungos arba nacionalinėje teisėje 

nustatytos teisinės prievolės. 

•  apriboti duomenų tvarkymą (Reglamento (ES) 2016/679 18 straipsnis). 

 


