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                                                                   PATVIRTINTA: 

                                                       VšĮ „Kėdainių turizmo ir verslo  

                                                                   informacijos centro“ direktorės 

 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr.55 

 

VŠĮ „Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centro“  

PRIVATUMO IR SLAPUKŲ POLITIKA  

 

VŠĮ „Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras“ (toliau – Centras, mes) itin svarbus mūsų klientų bei visų suinteresuotų 

šalių pasitikėjimas. Norime, jog su mumis pasidalinę asmens duomenimis, jaustumėtės užtikrinti, jog Jūsų duomenimis 

rūpinamės ir juos tvarkome laikydamiesi aukščiausių standartų.  

UAB „ Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras“ atsakingai padės visiems klientams, darbuotojams ir kitiems 

asmenims, kurių asmens duomenis tvarko, norintiems pasinaudoti savo, kaip duomenų subjekto, teisėmis, kaip tai numato 

asmens duomenų apsaugos reikalavimai. 

Norime paskatinti Jus perskaityti šią Privatumo politiką. Jei po to vis dar turėtumėte klausimų, nedvejodami susisiekite su 

mumis, vienu iš būdų, nurodytu žemiau. 

I. Bendrosios nuostatos 

Centras siekia apsaugoti visų asmenų privatumą bei pripažįsta, kad asmens duomenų apsauga yra svarbi mūsų klientams bei 

kitiems asmenims, kurių asmens duomenis tvarko (toliau – duomenų subjektai), todėl itin atsakingai ir rūpestingai saugo 

kiekvieno duomenų subjekto privatumą.  

Mes gerbiame Jūsų privatumą, todėl šioje Privatumo politikoje išdėstytomis nuostatomis siekiame aiškiai ir skaidriai 

informuoti Jus, kokius Jūsų asmens duomenis renkame ir kaip juos tvarkome. Mes esame Jūsų asmens duomenų valdytojai, o 

kai kuriose situacijose - duomenų tvarkytojai.  

Centras asmens duomenis tvarko pagal ES bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (2016 m. balandžio 27 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių 

duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų 

teisinės apsaugos įstatymą, ir kitus tiesiogiai taikomus teisės aktus, reglamentuojančius asmens duomenų apsaugą, taip pat 

kompetentingų institucijų nurodymus.  

II. Sąvokų apibrėžtys: 

Valdytojas - Jūsų Asmens duomenų valdytojas yra Centras, kuriam pateikėte savo Asmens duomenis dėl Jus siejančių 

sutartinių arba ikisutartinių santykių arba kurio Paslaugomis Jūs (arba juridinis asmuo, kurio kontaktiniu asmeniu arba 

darbuotoju esate laikomas) ketinate naudotis arba naudojatės. 

 

Klientas – Duomenų subjektas, fizinis asmuo, kuris naudojasi Centro Paslaugomis, jomis naudojosi arba yra išreiškęs 

ketinimą jomis naudotis. 

 

Įmonė – Centro klientas, su kuria pasirašyta paslaugų teikimo sutartis ir kurios pagrindu Centras yra Duomenų tvarkytojas. 

 

BDAR - 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos 

tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis 

duomenų apsaugos reglamentas). 

 

Asmens duomenys - bet kokia informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su Klientu arba kitu fiziniu ar juridiniu 

asmeniu, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti ir kurio duomenys tvarkomi pagal šią Privatumo 

politiką bei taikytinus teisės aktus (pavyzdžiui, su kliento kaip juridinio asmens kontaktiniu asmeniu, darbuotoju ir pan). 
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Tvarkymas - bet kokia su Asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, keitimą, 

apdorojimą, užklausų teikimą, perdavimą ir kt.). 

 

Paslaugos - bet kurios Centro siūlomos arba teikiamos paslaugos. 

III. Kaip renkame Jūsų duomenis? 

Informacija, kurią renkame apie Jus, priklauso nuo Jūsų užsakomų ir (ar) naudojamų produktų, ir (ar) paslaugų, ir to, kokius 

duomenis mums pateikiate, kai užsakote prekes ir (ar) paslaugas arba registruojatės mūsų interneto svetainėje ar socialiniuose 

tinkluose. 

Centras renka Jūsų asmens duomenis: 

 kuriuos pateikiate Jūs (t.y. tiesiogiai iš duomenų subjekto), pvz. kai bendraujate arba turite teisinių santykių su 

mūsų Centru, pavyzdžiui, kai perkate prekes arba pateikiate prašymą dėl paslaugos arba siunčiate mums užklausas 

mūsų interneto svetainėje ar socialiniuose tinkluose, arba kreipiatės į mus prašydami suteikti informaciją ir pan.; 

 kurie generuojami, kai Jūs naudojatės mūsų paslaugomis, pavyzdžiui, kai naudojatės mūsų paslaugomis (pvz. 

skambinate telefonu, siunčiate trumpąją žinutę (SMS) ar elektroniniu paštu, lankotės mūsų interneto svetainėje, ir 

pan.);  

 kuriuos gauname iš kitų šaltinių, pavyzdžiui, esant pagrindui, iš kitų įstaigų ar bendrovių (pvz. Valstybinio 

socialinio draudimo fondo valdybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

(buhalterinių paslaugų teikimo tikslu), kredito biuro UAB “Creditinfo Lietuva” (kreditingumo vertinimui), viešai 

prieinamų registrų ir kt. 

 kuriuos gauname iš asmenų, kurie nėra duomenų subjektas (pvz., Jūs). (pvz. kai juridiniai asmenys pateikia 

prašymą suteikti paslaugas, susijusias su jų darbuotojais). Tokiais atvejais reikalaujame, kad apie Asmens duomenų 

atskleidimą Centrui ir apie tokių Asmens duomenų Tvarkymo tikslą būtų iš anksto informuoti duomenų subjektai. 

Be to, tokiais atvejais reikalaujame, kad, kai teikiate ne savo, o kito duomenų subjekto Asmens duomenis, 

supažindintumėte tokį Duomenų subjektą su mūsų Privatumo politika. 

 Centras gali gauti Jūsų Asmens duomenis ir kai mes pasirašome įvairias sutartis, kurių šalis arba šalies atstovas 

nebūtinai yra Klientas (pvz., sutartis su juridiniu asmeniu, kurioje nurodyti kontaktiniai asmenys ryšiams arba 

atstovų duomenys). 

Jūs neprivalote pateikti mums jokių savo Asmens duomenų, tačiau, jeigu nuspręsite to nedaryti, gali būti, kad mes 

negalėsime Jums suteikti kai kurių savo paslaugų/ parduoti prekių ir pan. 

IV. Kokius Jūsų duomenis tvarkome? 

Kokios tiksliai apimties Asmens duomenys tvarkomi, priklauso nuo paslaugų rūšies/-ių arba Jūsų santykių su Centru.  

Centro pagrindinė veikla susijusi su  

-informacijos, konsultacijų ir mokymo paslaugų bei praktinės pagalbos smulkaus ir vidutinio verslo subjektams teikimu, 

įskaitant, bet neapsiribojant, kvalifikacijos kėlimo kursų ir seminarų rengimu verslininkams, buhalterinės apskaitos paslaugų 

teikimu bei konsultavimu ir verslo plėtros ir investicijų projektų rengimu,  

-informacijos apie turizmo paslaugas, teikimu, pavyzdžiui organizuoja fiziniams asmenims keliones ar ekskursijas Lietuvos 

teritorijoje ar už jos ribų, rengia turizmo maršrutus ir projektus. 

Jūsų Asmens duomenis tvarkome tam, kad galėtume teikti ir gerinti šias Paslaugas bei 

 informuoti Jus apie Jums aktualias mūsų paslaugas; 

 tvarkyti ir valdyti gaunamas užklausas, prašymus bei skundus; 

 administruoti Centro socialinių tinklų paskyras; 

 ginti Centro teises ir interesus – jeigu to prireiktų teisiniuose procesuose; 

 palaikyti santykius su Jūsų atstovaujamais fiziniais ar juridiniais asmenimis.  

 

Be to, Centras tvarko savo klientų ir pardavėjų/paslaugų teikėjų, kurie yra įmonės/-ių ir/ar privačių asmenų, atstovai, Asmens 

duomenis. 
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Tvarkome Asmens duomenis, priklausančius, įskaitant, tačiau neapsiribojant, žemiau nurodytoms pagrindinėms duomenų 

kategorijoms: 

DUOMENŲ KATEGORIJOS/DUOMENYS*  
 

Asmens identifikavimo duomenys Vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, asmens tapatybę 

patvirtinančio dokumento (pvz. pasas, asmens tapatybės kortelė, 

dokumento numeris, išdavimo ir galiojimo data) duomenys. 

Kontaktiniai duomenys Vardas, pavardė, darbo arba asmeninis telefono numeris, darbo 

arba asmeninis el. pašto adresas. 

 
Informacija, remiantis sudaryta su Įmone 

buhalterinės apskaitos paslaugų teikimo 

sutartimi 

Vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, socialinio draudimo 

numeris, lytis, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, asmens 

dokumento duomenys, atlyginimas ir kitos nuolatinės pajamos, 

informacija apie socialinio draudimo įmokas, banko sąskaitos 

duomenys, duomenų subjekto sandoriai, pareigos, informacija apie 

darbdavį, darbo laiko apskaitos duomenys, duomenys apie 

išlaikomus šeimos narius, ir pan. 

 
Informacija, susijusi su mokėjimais, apskaita 

ir atsiskaitymų kontrole, įsiskolinimų valdymu 

bei skolų išieškojimu 

Vardas, pavardė, adresas (sąskaitų siuntimo ir pan.), el. pašto 

adresas, asmens kodas, telefono numeris, bankas, banko sąskaitos 

duomenys, PVM mokėtojo kodas, informacija apie užsakytas 

paslaugas ir mokesčiai už jas, mokėjiimo kortelės duomenys (jei 

atsiskaitote už paslaugas mokėjimo kortele), išrašytų sąskaitų 

duomenys bei mokėjimų informacija (įskaitant suteiktas 

paslaugas, sąskaitos datą, numerį, mokėtiną/sumokėtą sumą, 

mokėjimų datą, mokėjimų statusą (apmokėta/neapmokėta)), 

informacija, susijusi su įsiskolinimu už paslaugas (įskaitant skolos 

atsiradimo datą, skolos sumą) ir pan.  

 
Informacija, susijusi konsultacijomis verslo 

klausimais bei dokumentacijos ruošimu 

Kliento dalyvavimui verslo projektuose 

 

Vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, pareigos, 

darbdavio duomenys, konsultacijos turinys ir pan. 

Informacija, susijusi su turizmo informacijos 

ir paslaugų teikimu 

Vardas, pavardė, (gimimo data arba asmens kodas, jei 

registruojatės dalyvauti pvz. ekskursijoje į Lietuvos prezidentūrą), 

telefono numeris, el. pašto adresas, asmens dokumento duomenys 

(pvz. kelionėms už Lietuvos ribų) ir pan.  

 

Duomenų subjekto sutikimai, nesutikimai Informacija apie Centrui pateiktus sutikimus, jų atšaukimą, 

nesutikimų pateikimą.  

Duomenų subjekto komunikacija su Centru Informacija iš duomenų subjekto jam kreipiantis į Centrą el.paštu 

pasinaudojant internetinėje svetainėje esančiomis skiltimis 

“susisiekite su mumis" arba Centro socialiniuose tinkluose: el. 

paštas, data, laikas, susirašinėjimo turinys, IP adresas ir pan.  

 

Susirašinėjimas su duomenų subjektu el. paštu: el. laiškai, jų data 

bei turinys, IP adresas. 

 

Kita informacija apie asmenį Pilietybė, lytis (pvz. ketinate dalyvauti ekskursijoje į Baltarusiją), 

amžius (pvz. ketinate naudotis verslo rėmimo fondo finansinės 

paramos prioritetine kryptimi, kuri skirta jaunimui iki 29 m), 

priklausymas socialiai remtinų asmenų grupei ar senjoro 

kategorijai ir pan. (pvz. kai registruojatės dalyvauti kelionėse ar 

ekskursijose, kur suteikiamos lengvatos tam tikroms gyventojų 

grupėms) 

 

Profesiniai (darbo) duomenys duomenys apie darbdavį (buvusį darbdavį), profesiją, darbo patirtį, 
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išsilavinimą, kvalifikacijos pažymėjimus; 

 
Duomenys apie šeimą šeiminė padėtis, išlaikomi asmenys ir (arba) šeimos 

nariai 

 
* Pateikti pagrindiniai tvarkomų Asmens duomenų kategorijų ir duomenų pavyzdžiai, sąrašas nėra baigtinis 

 
Mes netvarkome jautrių duomenų, susijusių su Jūsų sveikata, etnine kilme, religiniais arba politiniais įsitikinimais, išskyrus 

atvejus, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba ypatingais atvejais, kai, pavyzdžiui, Jūs pats atskleidžiate tokius duomenis 

naudodamiesi Centro Paslaugomis. 

Duomenis apie vaikus renkame tik jeigu jie naudojasi Centro paslaugomis arba jeigu Jūs mums pateikiate informaciją apie 

savo vaikus naudodamiesi mūsų paslaugomis. 

V. Kodėl Centras renka ir tvarko Asmens duomenis 

Paslaugų teikimas 

Pirmoji ir svarbiausia priežastis, dėl kurios mums reikia Jūsų Asmens duomenų, susijusi su Paslaugų teikimu. 

Yra Asmens duomenų, kurių mums reikia visais atvejais, neatsižvelgiant į Jūsų pasirinktą Paslaugą – pavyzdžiui, Jūsų 

tapatybės nustatymo informacija arba kontaktiniai duomenys ir pan. Tačiau norint teikti kai kurias Paslaugas dėl jų pobūdžio 

reikia daugiau informacijos. Pavyzdžiui, norėdami suteikti konsultacijas verslo vykdymo klausimais bei paruošti 

dokumentus, kurių reikia siekiant pasinaudoti finansinės paramos verslui fondais, mes tvarkome tokius asmens duomenis, 

kaip Jūsų vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, turimas ilgalaikis turtas, finansiniai įsipareigojimai, 

informacija, pateikiama Jūsų metinėje pajamų deklaracijoje ir pan. 

Įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų vykdymas 

Buhalterinės apskaitos, Turizmo įstatymo, Regioninės plėtros, Pranešimų bei ataskaitų teikimo valdžios institucijoms, 

Pranešimų apie duomenų saugumo pažeidimus, Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo bei kitų 

įstatymų reikalavimų įgyvendinimas. 

Mes taip pat privalome teikti ataskaitas valdžios įstaigoms, kaip antai Valstybinei mokesčių inspekcijai, Socialinio draudimo 

įstaigoms ar kitoms institucijoms. Tai, kokius duomenis įtraukiame į ataskaitas, priklauso nuo įstatymo (-ų) arba teisės aktų 

reikalavimų, kuriuos vykdome. 

Centro teisėtas interesas 

Centras siekia pateisinti Jūsų lūkesčius – užtikrinti sklandų paslaugų teikimą, kokybišką aptarnavimą ir geriausią Jūsų patirtį, 

todėl tvarkome Jūsų Asmens duomenis žemiau nurodytais tikslais: 

 Rinkodara, tiesioginė rinkodara (tik turint Kliento Sutikimą); 

 Santykio su klientais palaikymas; 

 Klientų aptarnavimo gerinimas;  

 Produktų ir paslaugų kokybės gerinimas; 

Jūs turite teisę bet kada nesutikti dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais. Norėdami pasinaudoti 

šia teise, susisiekite su mumis žemiau nurodytais kontaktais. 

Jūs taip pat galite atsisakyti naujienlaiškių ir visų kitų reklaminių bei rinkodaros pranešimų paspaudę el. laiške pateiktą 

nuorodą arba pagal kitus tokiame tiesioginės rinkodaros pranešime pateiktus nurodymus. 

Gavę Jūsų sutikimo atšaukimą pakeitimus pradėsime vykdyti nedelsiant, tačiau galime užtrukti iki 5 darbo dienų, todėl šiuo 

laikotarpiu dar galite gauti mūsų pasiūlymus, dar galime tvarkyti Asmens duomenis rinkodaros tikslais. 

VI. Kaip apsaugome Jūsų duomenis? 

Centras skiria itin didelį dėmesį duomenų saugumui, todėl taikome reikiamas taikytinų įstatymų reikalavimus atitinkančias 

priemones, atsakingai įgyvendinome organizacines bei technines duomenų saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda 

apsaugoti Asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito 

neteisėto tvarkymo.  
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Tokios priemonės apima technines priemones, kaip antai tinkamų kompiuterių sistemų, IT infrastruktūros parinkimas ir 

sąranka, personalo, duomenų ir failų apsauga, taip pat organizacines priemones, kaip antai prieigų prie šių sistemų, failų, 

įrenginių bei dokumentų ribojimas. 

VII. Kam teikiame Jūsų duomenis? 

Mes galime pateikti Jūsų Asmens duomenis tik griežtai laikydamiesi asmens duomenų apsaugos reikalavimų, tik pagrįstais 

atvejais ir tik tokiems gavėjams, kurie įsipareigoja tinkamai juos apsaugoti.  

Jūsų Asmens duomenis galime atskleisti: 

 Duomenų tvarkytojams (subrangovams), kurie teikia mums paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko Jūsų Asmens 

duomenis Centro, kaip duomenų valdytojo, pavedimu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik 

pagal Centro nurodymus ir tik ta apimtimi, kokia yra būtina siekiant tinkamai vykdyti su Centru sudarytoje sutartyje 

nustatytus įsipareigojimus. Mūsų pasitelkti tvarkytojai veikia tokiose pagrindinėse srityse: reklamos ir rinkodaros 

paslaugų teikėjai, skolų išieškojimo, informacinių technologijų paslaugų teikėjai, teikiantys Centrui informacinių 

sistemų vystymo, priežiūros ir kitas paslaugas. Pasitelkdami duomenų tvarkytojus, imamės visų reikiamų priemonių, 

siekdami užtikrinti, kad jie būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones 

bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį. 

 Teisines, audito ir kitas profesines paslaugas teikiantiems paslaugų teikėjams ar partneriams. 

 Partneriams, organizuojantiems turizmo keliones ar ekskursijas, kai Jūs registruojatės dalyvauti jose. 

 Valstybės institucijoms, kurioms teikti duomenis įpareigoja teisės aktai. 

Duomenų gavėjai gali būti įsteigti už Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos (ES) ar Europos ekonominės erdvės (EEE) 

ribų. Kai lankotės mūsų interneto svetainėje, informaciją apie Jus atskleidžiame: 

 Google LLC (JAV) (duomenys saugomi pagal Saugaus uosto (angl. Privacy Shield) programą); 

 Facebook, Inc. (JAV) (duomenys saugomi pagal Saugaus uosto (angl. Privacy Shield) programą); 

 

VIII. Kiek saugome Jūsų duomenis 

Asmens duomenys saugomi pagal taikytinus įstatymus ir ne ilgiau nei būtina pagal duomenų tvarkymo tikslus. Centras 

užtikrina ir imasi visų reikiamų priemonių, kad nebūtų saugoma pasenusi arba nereikalinga informacija bei kad asmens 

duomenys ir kita informacija apie duomenų subjektus būtų nuolat atnaujinta ir teisinga. 

IX. Kokios Jūsų teisės 

BDAR ir kiti teisės aktai suteikia Jums teises, numato atvejus, kada galite jomis pasinaudoti, tvarką, kurios turite laikytis, ir 

išimtis, kada to padaryti negalėsite. Kai tai leidžia teisės aktai, Jūs turite teisę: 

 Pateikti mums prašymą gauti patvirtinimą, ar Centras tvarko su Jumis susijusius duomenis ir jei tvarko, prašyti susipažinti 

su tvarkomais duomenimis ir su jais susijusia informacija; 

 Pateikti mums prašymą ištaisyti netikslią, neteisingą naudojamą informaciją arba ją papildyti, kai ji nėra išsami; 

 Pateikti mums prašymą ištrinti informaciją, kurią turime apie Jus, jeigu ją naudojame neteisėtai; 

 Pateikti mums prašymą apriboti apie Jus turimos informacijos tvarkymą – kai ginčijate duomenų tikslumą ar prieštaraujate 

duomenų tvarkymui, nesutinkate, kad būtų ištrinti neteisėtai tvarkomi Jūsų duomenys, ar duomenų Jums reikia, siekiant 

pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus; 

 Išreikšti nesutikimą dėl duomenų naudojimo – kai tai darome remdamiesi Centro teisėtais ir / ar trečiųjų asmenų interesais; 

 Pateikti mums prašymą perkelti (gauti) tuos duomenis, kuriuos Jūs mums pateikėte pagal sutartį ar su sutikimu / 

išreikšdamas sutikimą ir kuriuos mes tvarkome automatizuotomis priemonėmis, bendrai naudojama elektronine forma; 

 Atšaukti mums duotus sutikimus dėl informacijos apie Jus naudojimo – kai duomenis naudojame remdamiesi iš Jūsų gautu 

sutikimu; 

Dėl aukščiau nurodytų savo teisių įgyvendinimo galite kreiptis į Centrą žemiau nurodytais kontaktais. 

Informacija apie Jūsų asmens duomenis teikiama nemokamai ir tik tada, kai mes galėsime Jus identifikuoti, t.y. būti tikri, kad 

bendraujame su Jumis. Jei Jūsų prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi dėl savo pasikartojančio turinio, 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC
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Centras turi teisę imti pagrįstą mokestį, atsižvelgdamas į informacijos teikimo arba pranešimų ar veiksmų, kurių prašoma, 

administracines išlaidas arba atsisakyti imtis veiksmų pagal tokį prašymą. 

 

X. Kur galite kreiptis? 

Jeigu turite klausimų arba jums kyla neaiškumų dėl to, kaip Centras tvarko Jūsų Asmens duomenis, arba jeigu norite 

pasinaudoti kuriomis nors savo teisėmis, kviečiame susisiekti su mumis  

 telefonu +370 655 22245,  

 el. paštu pareigunas@kedainiutvic.lt (galite mums atsiųsti el. parašu pasirašytą prašymą) arba  

 raštu Didžiosios Rinkos a. 6-3, LT-57248 Kėdainiai. 

 

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: pareigunas@kedainiutvic.lt 

Jei nepavyktų sprendimo rasti kartu, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.ada.lt), kuri 

atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę. 

XI. Kandidatuojantiems į Centro darbuotojus 

Kai potencialių kandidatų Gyvenimo aprašymus (CV) renkame iš įdarbinimo portalų, pvz. CVonline, CVlt, LinkedIn ir pan., 

CV saugome ne ilgiau nei 1 metus nuo atrankos pabaigos (t.y. pasirašius darbo sutartį su atrinktu kandidatu).  

Jei Jūs siunčiate mums savo CV Centro el.pašto adresais, kai atrankos nėra skelbiamos, t.y. naujų darbuotojų neieškome, mes 

Jūsų CV nekaupiame, nesaugome ir sunaikiname nedelsiant. 

Teisėtų Centro interesų tikslais  

-Centro darbuotojų kontaktinė informacija (vardas, pavardė, pareigos, darbo el. paštas bei darbo telefonas) yra skelbiama 

viešai; 

- akimirkos iš Centro renginių, ekskursijų, kelionių ir pan., kuriuose visada dalyvauja Centro darbuotojai, yra fiksuojamos 

nuotraukose ir skelbiamos Centro internetinėje svetainėje arba socialiniuose tinkluose, todėl jei Jums nėra priimtinos tokios 

taisyklės, prašome atitinkamai įvertinti šią taisyklę prieš kandidatuojant į Centro darbuotojus. 

XII. Kaip sužinoti apie šios Politikos pakeitimus? 

Nuolat tobulindami ir plėtodami savo Paslaugas galime kartais keisti šią Privatumo politiką.  

Ši Privatumo politika gali būti atnaujinama, siekiant ištaisyti klaidas, papildyti, patikslinti arba laikytis naujų teisės aktų ar 

techninių reikalavimų. Dėl tokių pakeitimų Jūsų teisės nebus apribotos.  

Jei atliksime esminius šios Privatumo politikos pakeitimus, paskelbsime atnaujintą Politiką mūsų interneto svetainėje. Dėl 

šios priežasties mes rekomenduojame Jums periodiškai apsilankyti mūsų interneto svetainėje, kurioje visada rasite naujausią 

šios Privatumo politikos versiją. 

XIII. Kaip naudojame slapukus? 

Taip, Centras naudoja slapukus, kurie yra nedideli tekstiniai failai, įrašomi į Jūsų kompiuterį, išmanųjį telefoną arba į kitą 

prietaisą, siekiant pagerinti interneto svetainės veikimą ir supaprastinti naudojimąsi ja. Su Centro slapukų politika galite 

susipažinti čia: 

http://www.kedainiutvic.lt/uploads/tourism/documents/files/TVIC_Slapuku%20politika_v1_docx%202019_12_1
3(2).pdf 
Jei jau naudojatės ar ketinate naudotis mūsų mobilia programėle „Visit Kėdainiai“, kurią nemokamai galima parsisiųsti iš 

Google Play Store (Android) ir App Store (iOS), prašome susipažinti su jų s šių plaformų Google Play ir App Store 

Privatumo Politikų nuostatos.  

mailto:pareigunas@kedainiutvic.lt
mailto:pareigunas@kedainiutvic.lt
http://www.kedainiutvic.lt/uploads/tourism/documents/files/TVIC_Slapuku%20politika_v1_docx%202019_12_13(2).pdf
http://www.kedainiutvic.lt/uploads/tourism/documents/files/TVIC_Slapuku%20politika_v1_docx%202019_12_13(2).pdf

