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1. Įžanga 

 

UAB Ortopedijos klinika  pasižada saugoti Jūsų privatumą. Šiame pranešime paaiškinsime, kokiu būdu 

renkame, naudojame ir atskleidžiame turimus asmeninius mūsų klientų, pardavėjų, tiekėjų, distributorių, 

pardavimų agentų ir kitų trečiųjų šalių, įskaitant mūsų tinklapio lankytojų, duomenis (toliau tekste - 

Trečiosios šalys).  

 

Šio pranešimo turinys gali periodiškai keistis. Patariame kartas nuo karto pasitikrinti jo pakeitimus. 

Jei turite klausimų, prašome susisiekti su mumis vienu iš būdų, nurodytų skiltyje “Susisiekti”.  

 

2. Kokius asmeninius duomenis renkame? 

 

UAB Ortopedijos klinika  turi teisę rinkti ir apibendrinti Jūsų asmeninius duomenis.  

Jūsų asmeniniai duomenys - tai:  

 Bendra informacija apie Jus: vardas ir pavardė, įskaitant kreipinį ar laipsnį; mergautiniai vardai ir 

pavardės; lytis ir pareigos (įskaitant esamas pareigas, laipsnį, skyrių ar departamentą; 

 Informacija ryšiams: biuro adresas, darbo el. pašto adresas, darbo telefonų numeriai; 

 Papildoma informacija: bet kokia papildoma informacija, gauta, tikrinant Jūsų istoriją pagal 

galiojančius teisės  reikalavimus. 

 

3.  Kokiu būdu renkame asmeninius duomenis? 

 

Jūsų asmeninius duomenis renkame: 

 Palaikant ryšius su UAB Ortopedijos klinika , pvz., asmeninius duomenis, pateiktus medžiagoje, 

susijusioje su tinklo renginiais ar per pokalbius telefonu, susijusius su pardavimo klausimais, taip pat 

sąskaitų faktūrų  informacija; 

 kai užsisakote produktą ar paslaugą, kai teikiate užklausas, registruojate, prenumeruojate ar atliekate 

kitus komunikacinius veiksmus mūsų tinklapyje; 

 kai dalyvaujate UAB Ortopedijos klinika  ar kitų asmenų organizuojamuose  rinkodaros renginiuose, 

pvz., apklausose, akcijose, forumuose, prekių demonstracijose; 

 rinkos tyrimų metu. 
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4. Kokiu būdu naudojame Jūsų asmeninius duomenis? 

 

Jūsų asmeninius duomenis naudojame šiais tikslais: 

 Kuriant verslo santykius su Jumis, Jūsų įmone  ir apibendrinant duomenis verslo vystymo tikslu; 

 užmezgant ir vystant profesinius santykius, susijusius su UAB Ortopedijos klinika  verslu; 

 atsakant į Jūsų užklausas ir prašymus; 

 komunikuojant (įskaitant rinkodaros komunikaciją) su Jumis, Jūsų įmone ir organizuojant rinkodaros 

bei tinklo renginius. 

 

5. Kokiu pagrindu naudojame Jūsų asmeninius duomenis? 

 

Jūsų asmeninius duomenis naudojame šiais pagrindais: 

 kad galėtume užmegzti su Jumis verslo santykius ir vykdyti visus su jais susijusius įsipareigojimus; 

 teisėtais UAB Ortopedijos klinika  interesais, įskaitant aprašytus skiltyje “Kokiu būdu renkame 

asmeninius duomenis?”; 

 kad UAB Ortopedijos klinika  atitiktų teisinius ir reguliacinius įsipareigojimus. 

 

6. Kam galime perduoti Jūsų asmeninius duomenis? 

 

Kadangi mes veikiame globaliu mastu, o šiuo metu Įmonė dar plečiasi, mes turime turėti galimybę trečiųjų 

šalių duomenis perduoti mūsų Įmonės viduje. Jūsų asmeninius duomenis galime perduoti: 

 UAB Ortopedijos klinika  akcininkams; 

 UAB Ortopedijos klinika  darbuotojams, įskaitant dirbančius su Apskaitos, Vidaus audito, Rinkodaros, 

Pardavimų ir Klientų procesais. 

Periodiškai kyla poreikis Jūsų asmeninius duomenis perduoti ir kitoms šalims, pvz.: 

 teisėsaugos ir teisėtvarkos institucijoms; 

 auditoriams, teisininkams, konsultantams ir kitiems išorėje samdomiems profesionalams. 

 

. 
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7. Jūsų asmens duomenų apsauga 

 

Remiantis privatumą ir duomenų saugą reglamentuojančių įstatymų reikalavimais, mes taikome įvairias 

technologines ir organizacines priemones, kad apsaugotume Jūsų asmeninius duomenis nuo atskleidimo tam 

įgaliojimų neturintiems asmenims, taip pat nuo duomenų naudojimo, atskleidimo, keitimo ar sunaikinimo. 

Jūsų asmeninius duomenis tvarkome apsaugotose ir centralizuotose duomenų bazėse. Tokios duomenų bazės 

apsaugotos ir standartinėmis duomenų atkūrimo priemonėmis, taip pat daromos atsarginės kopijos.  

 

8. Jūsų asmens duomenų saugojimo trukmė 

 

Jūsų asmens duomenų saugojimo trukmė nustatyta įstatymuose. 

 

9. Jūsų teisės: 

 

Jūs turite šias teises: 

 Prašyti informacijos apie Jūsų asmens duomenų  apdorojimą; 

 prašyti mūsų turimų Jūsų asmens duomenų kopijos; 

 prašyti patikslinti/panaikinti Jūsų asmens duomenis; 

 prašyti apriboti ar pateikti prieštaravimus dėl Jūsų asmens duomenų  apdorojimo; 

 - pateikti skundą priežiūros institucijai, jei yra pažeista Jūsų teisę į privatumą arba, jei nukentėjote dėl 

neteisėto Jūsų asmens duomenų   apdorojimo. 

 

Jei yra galimybė rinktis, ar norite pasidalinti su mumis asmeniniais duomenimis, galite pasirinkti 

„nesidalinti“. Jei prieštaraujate dėl Jūsų asmens duomenų   naudojimo, UAB Ortopedijos klinika  gerbia Jūsų 

teisėtą pasirinkimą. Kita vertus, tai reikš, kad negalėsime atlikti veiksmų, kad pasiektume skiltyje “Kokiu 

būdu naudojame Jūsų asmeninius duomenis“ išvardintiems  tikslams pasiekti.  

 

10. Susisiekite su mumis 

 

Jei turite klausimų ar prašymų dėl Jūsų asmens duomenų  apdorojimo arba jei Jums reikalinga detalesnė 

informacija, mūsų kontaktinius duomenis rasite: info@ortoklinika.lt 
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