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UAB orPagdgiq komunalinis iikis" (pagrindines veiklos sritys - vandens gamyba ir tiekimas, nuotekq

tvarkymas, toliau - Bendrove), vadovaudamasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 20161679 ir

Lietuvos Respublikos asmens duomenq teisines apsaugos istatymo nuostatomis, Siuo Prane5imu Jus, kaip

imones klient4, informuoja apie Bendroves, kaip duomenq valdytojo, vykdom4 Jilsq asmens duomenq

tvarkym4.

L Duomenu valdytoias ir tikslas.

Bendrove Jilsq asmens duomenis renka ir tvarko Siais tikslais:

1) Klientq duomenq bazes administravimui (sutardiq su vandens vartotojais sudarymas, vykdymas,

s4skaitq i5ra5ymas, apmokejimas, skolq administravimas, i5ieskojimas teismine ir neteismine tvarka);

2) Teikiamq paslaugq ir vie5osios geriamojo vandens ir nuotekq Salinimo infrastruktiiros kokybei

. uZtikrinti, operatyviai nustatyti avarijas ir gedimus bei juos likviduoti;

3) Pra5ymq ir skundq nagrinejimui;

4) UZtikrinti vie5qii interes4, Jiisq ir trediqjq asmenll teisetq interesq bei nuosavybes teises apsaug4,

garantuoti turto saugum4 ir neliediamumQ, apsaugoti eksploatuojamus objektus nuo poveikio, kuris

sutrikdytq geriamojo vandens tiekim4, nuotekq tvarkym4 ir sukeltq pavojq vartotojq sveikatai,

saugumui, i5vengti veiklos sutrikdymq.

II. Tvarkomi asmens duomenvs ir tvarkYmo paqrindas.

Bendrove tvarko J[sq asmens duomenis vykdydama teises aktq reikalavimus, siekdama tinkamai rykdyti su

Jumis sudaryt4 srrtarti ir teikti paslaugas, savo teisiq ir teisetq interesq uZtikrinimui bei paslaugq kokybes

r4ystymo/gerinimo tikslais. Bendrove, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos ir Europos S4jungos teises aktais,

tvarko klientq:

1, Asmens tapatybes duomenis: vard4, pavardg, asmens kod4, gimimo dat4;

2. Kontaktinius duomenis: adres4, el. paSto adres4, telefono numeri;

3. Duomenis, susijusius su paslaugq teikimu: sutarties numeri, moketojo kod4, atsiskaityrno knygeles

, , numeri, informac,ijos siuntimo adres4, skaitikliq bei dalikliq numerius ir rodmenis, s4skaitq, priskaitymq

ir apmokejimq duomenis (mokejimo data, mokejimo suma, likusi nepadengta suma, apmokejirno

biidas), duomenis apie isiskolinim4 bei skolos padengirn4;



5.

Duornenis, gaunamus vykdant teises aktq reikalavfinus (tik vartotojq, kurie gavo piniging socialing

pararn4): bendrai gyvenandiq asrnenq skaidiq irjq pajamas, vidutines vieno asmens pajamas permdnesj,

gyvenam4j4 viet4 deklaravusiq arba nuomojandiq asmenq, taip pat pensininkq ar invalidumo

paLymdjim4 turindiq asmenq skaidiq, pra3ymo skirti piniging param4 identifikacini kod4, taip pat Siq

duomenq pagrindu apskaidiuotq ir pritaikytq kompensacijq sumas (kompensacijos dydis, data,

terminas);

teismo sprendimo dat4, numerj, priteistos skolos dydj, duomenis apie vykdomus antstolio i5ie5kojimo

VEIKSMUS;

asmenq, skambinandiq arba kuriems skambinama del Bendroves teikiamq paslaugq, pokalbio dat4,

laik4, trukmg, pokalbio ira54, telefono numeri, i5 kurio skambinta, asmens vard4 ir pavardg, kit4

informacij4, kuri4 asmuo suteikia;

asmenq, patenkandiq i vaizdo stebejimo perimetr4, vaizdo duomenis.7.

ilI. Asmens duomenu Saltinis.

Bendrove Jiisq asmens duomenis gauna:

l. Tiesiogiai iS duomenq subjektq (Jusq);

i. fstatymq numafrtais atvejais - i5 trediqjq asmenq, pavyzdLiui, apylinkes ir apygardos teismq (teismo

sprendimo data, numeris, priteistos skolos dydis), antstolio (apie vykdomus antstolio isie5kojimo

veiksmus);

3. Vadovaujantis Saliq pasira5yta sutartimi - i5 Pagegiq savivaldybes socialines paramos skyriaus (pazyma

apie teisg i kompensacij4 - vardas, pavardd, vidutines menesines pajamos, kompensacijos dydis, kartu

gyvenandiq asmenrl skaidius, data, terminas), Duomenys gaunami vadovaujantis Lietuvos Respublikos

pinigines socialines paramos nepasiturintiems gyventoj ams istafymu.

4. Vadovaujantis Saliq pasira5yta sutarlimi - i5 kitq asmenq, tvarkandiq asmens duomenis, pvz. Vf

Registrq centras.

IV. Asmens duomenu gavdiai.

Asmens duomenys gali b[ti teikiami duomenq gavejams, kai pagal istatymus, teismo sprendimus ir

kitus teises aktus Bendrove yra ipareigota pateikti asmens duomenis, Asmens duomenys duomenq gavejams,

esantiems Europos Sqjungos valstybese nardse ir kitose Europos ekonominds erdves valstybese, teikiami tomis

padiomis s4lygomis ir tvarka kaip ir duomenq gavejams, esantiems Lietuvos Respublikoje. Teikiant asmens

duomenis itrediqj4 valstybg biitina gauti Valstybines duomenq apsaugos inspekcijos leidim4.
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6.



Duomenys apie klientui pritaikyt4 kompensacij4 (vardas, pavarde, beridrai gyvenandiq asmenU skaidius,

suteiktos paslaugos, paslaugq kaina, kompensacijos dydis, laikotarpis, uZ kuri pritaikyta kompensacija)

teikiamoms paslaugoms teikiami Pagegiq savivaldybes socialines paramos skyriui. Duomenys teikiami

vadovaujantis Lietuvos Respublikos pinigines socialines paramos nepasiturintiems gyventojams istatymu.

Duomenys apie skolinink4 ir skol4 gali bDti teikiami skolq i5ie5kojimo imondms, teismams ir

antstoliams Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatlrta tvarka vadovaujantis Bendroves

patvirtintomis Asmens duomenq tvarkymo taisyklemis (toliau - Taisykles), siekiant priteisti ir iSie5koti

isiskolinim4 uZ suteiktas paslaugas. Tais atvejais, kai sudaromos paslaugq sutartys su socialinio biisto

nuomininkais, asmens duomenys apie isiskolinim4 uZ paslaugas (vardas, pavarde, kliento kodas, adresas; skolos

dydis, terminai, delspinigiai, taip pat kita su isiskolinimu susijusi informacija) teikiami socialinio bilsto

savininkui - Pagegiq savivaldybes administracijai. Bendrove gali teikti klientq, kurie yra skolingi, duomenis

skolq i5ieikojimo imonems tik tuo atveju, jeigu ji klientui paStu irlarba elektroniniq rySiq priemonemis pateike

ra5ytini priminim4 apie isipareigojimq neivykdymq ir per 30 kalendorirriq dienq nuo dienos, kuri4 Bendrove

i5siunte (pateike) duomenq subjektui priminim4, skola liko nepadengta ir (arba) mokejimo terminas nebuvo

atidetas arba duomenq subjektas pagristai negindijo skolos.

Bendrove turi teisg duomenq tvarkymo veiksmams (pvz. s4skaitq i5ra5ymo, apmokejimq, skolq

administravimo ar kitiems) pasitelkti duomenq tvarkytojus. Duomenq tvarkytojai atlieka duomenq subjektq

asmens duomenq tvarkymo veiksmus, jiems pavestus ra5ytine sutartimi arba atskiru nurodymu, i5skyrus atvejus,

kai istatymai ir kiti teises aktai nustato kitaip.

V. Asmens duomenu saugoiimo terminas.

Aktyvioje duomenq bazeje asmens duomenys tvarkomi Bendroves Taisyklese nustatSrta tvarka ir

vadovaujantis Bendrqjq dokumentq saugojimo terminq rodykleje, patvirtintoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro

jsakymu, nurodytais terminais. Suejus duomenq saugojimo aktyvioje duomenq bazeje terminui, asmens

duomenys perkeliami i archyv4, Suejus archyvavimo terminui popierine ir skaitmenine forma saugomi

duomenys sunaikinami Bendroves igalioto darbuotojo.Asmens duomenys saugomi ne ilgiau, negu to reikalauja

duomenq tvarkymo tikslai.

VI. Asmens duomenu tvarkymo salygos.

Ju.sq asrnens duomenys gali bfrti renkami, saugorni, tvarkomi,'iskaitant teikiami, tiek skaitrnenine forma,

tiek materialiose ar popierinese laikrnenose bet kokiomis priemonernis, iskaitant el.pa5t4 ir interneto ry5i, kurios,

atsiZvelgiant j tvarkomq duomenq pobudi, uZtikrintq saugq tvarkym4 ir uZkirstq keli4 neleistinai prieigai prie

J[sq asmens duomenq. Benilrbve:igyvendina ir uZtikrina tinkamas organizacines ir techninss priemones, skirtas

apsaugoti asmens nuo duomenis nuo atsitiktinio ar neteiseto sunoikinimo, pakeitimo, atskleidimo ar bet kokio



kito neteiseto tvarkymo. Dokumentq koprjos; kuriose nurodomi,asmens duomenys, turi brrti sunaikinti taip, kad

Siq:dokumentq nebiitq galima atkurti ir atpaLinti jQ turinio.

vII. Jiisu teisds

JOs turite teisg Zinoti apie asmons duomenq tvarkym4, t.y,, suZinoti, kokie J[sq asmens duomenys yra

renkami ir kokiu tikslu tvarkomi bei kam teikiami ir gauti tvarkomq asmens duomenq kop,j4, taip pat su

pra5yrnu i5taisyti netikslius asmens duomenis ar apriboti duomenq tvarkym4, jei nustatote, kad tvarkymas

neatitinka istatymq reikalavimq, duomenys yra neteisingi, neiSsamiis ar netikslus, surinkti neteisetai ar

nes4Ziningai, su pra5ymu i5trinti asmens duomenis (,,b[ti pamir5tam"), su pra5ymu perkelti asmens duomenis

(asmens duomenis iprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu persiqsti i5 vieno duomenq valdytojo

kitam, kai tai techni5kai imanoma, kai to nedraudZia teises aktai ir kai duomenys tvarkomi automatizuotomis

priemonemis), su prane5imu apie savo sutikimo tvarkyti asmens duomenis atSaukimu, jei toks buvo duotas

anksdiau, o taip pat prane5ti apie nesutikim4 tvarkyti Jiisq duomenis. Del su J[sq teisemis susijusiq praSymq

galite kreiptis i Bendrovg el. pa5to adresu komunalinis @pagegiai.lt. Jiisq pra5ymai bus i5nagrineti Taisyklese

nustatyta tvarka per 30 dienq termin4, Taip pat, del J[sq asmens duomenq tvakrymo, auk5diau i5vardintq teisiq

igyvendinimo galite kreiptis tiesiogiai i Bendroveje paskirt4 duomenq apsaugos pareigrln4 - Advokatrtr profesine

bendrija ,,Kaminskiene ir partneriai PROTEGO", kuris rfrpinasi Jiisq asmens duomenq saugumu ir tuo, kad

Bendroves veikla atitiktq Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2016/679 nuostatas, el.pa5tu

duomenu.apsauga@protego.lt arba tel.nr. +370 694 90 339. Del neteiseto J[sq Asmens duomenq tvarkymo

galite kreiptis su skundu i Valstybing duomenq apsaugos inspekcij4. Teisemis naudojamasi nepaLeidLiant teises

aktq nustatytq reikalavimq.

Siekiant uZtikrinti 2016 m. balandZio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr.

20161679, Lietuvos Respublikos asmens duomenq teisines apsaugos istatymo, Elektroniniq rySiq istatymo, kitq

istatymq bei teises aktq, reglamentuojandiq asmens duomenq apsaugos tvarkym4 ir apsaug4, laikym4si ir

igyvendinim4, patvirtiname, kad Bendrovd, teikdama savo paslaugas, vadovaujasi visais auk5diau i5vardintais

teises aktais

Laikantis Reglamento nuostatq, Bendrove turi galiojandias Taisykles, kuriose aprtarfi pagrindiniai

asmens duomenq apsaugos klausimai, tokie kaip duomenq tvarkymo tikslai, apimtis, saugojirnas, teikimas,

duomenq subjektq teises. Daugiau apie ta'i, kaip Bendrove tvarko J[st1 asmens duomenis galite suZinoti

Bendroves interneto svetainej e adresu www.pagegiuku, lt.


