
 

ŠIAULIŲ PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMAI 

PRIVATUMO POLITIKA 

Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai (toliau – Rūmai), juridinio asmens kodas 
110067596, adresas Vilniaus g. 88, LT – 76285  Šiauliai, tel. +370 41 525 504 yra Jūsų duomenų 
valdytojas ir yra atsakingas už Jūsų asmeninės informacijos, kurią atskleidžiate Rūmams, 
apsaugą. 

Rūmai asmens duomenų tvarkymą vykdo vadovaudamiesi Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu Nr. 2016/679 (Bendruoju asmens duomenų apsaugos reglamentu) ir Rūmų 
generalinio direktoriaus patvirtintomis asmens duomenų tvarkymo Rūmuose taisyklėmis bei 
kitais Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, kurie  nustato fizinių asmenų 
duomenų tvarkymą. 

PRIVATUMO POLITIKOS TIKSLAI 

Ši Privatumo politika yra dokumentas, kuris nustato privatumo sąlygas naudojantis 
interneto svetaine www.rumai.lt (toliau – Interneto svetainė). Jame apibrėžti asmens duomenų 
tvarkymo principai, paaiškinama, kiek laiko duomenys yra saugomi, kokias teises turi duomenų 
subjektai bei kur kreiptis dėl jų įgyvendinimo ar kitais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais 
klausimais. 

Prieš naudojantis Interneto svetaine, atidžiai susipažinkite su šia Privatumo politika. Visi 
asmenys, kurie naudojasi Interneto svetaine ir pateikia savo asmens duomenis, patvirtina, kad 
yra tinkamai susipažinę su Privatumo politika bei sutinka su Jos sąlygomis. 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI 

Visa informacija, kurią Rūmai renka iš Jūsų, yra pateikiama vadovaujantis savanoriškumo 
ir teisingumo principais. Mes netikriname Jūsų pateiktos informacijos ir laikome, kad Jūsų 
pateikta informacija yra teisinga. 

Jūsų duomenis Rūmai tvarko teisėtai, sąžiningai, skaidriai ir iš anksto apibrėžtais tikslais, 
renkant tik tiek duomenų, kiek jų reikia paslaugai suteikti. 

Rūmai tvarko šiuos Jūsų duomenis: 
• vardą, pavardę; 
• elektroninio pašto adresą; 
• mobiliojo telefono numerį; 
• atstovaujamos įmonės pavadinimą; 
• duomenis sąskaitos faktūros išrašymui (mokėtojo banką, mokėtojo sąskaitos numerį, 

mokėtojo pavadinimą/vardą, pavardę). 

Rūmų tvarkomi Jūsų duomenys gali būti perduoti trečiajai šaliai tik: 
• rašytinio susitarimo su ja pagrindu; 



• iš anksto informavus Jus apie duomenų perdavimą; 
• gavus aiškiai išreikštą Jūsų sutikimą tokiam perdavimui atlikti; 
• vykdant Rūmams taikomų įstatymų reikalavimus; 
• pareikalavus Valstybės įgaliotoms institucijoms. 

 
 

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMAS 

Rūmai naudoja tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti Jūsų 
asmens duomenis nuo praradimo, vagystės ir neleistino naudojimo, atskleidimo. 

Rūmai užtikrina duomenų saugumą ir saugojimą ne ilgiau nei to reikia numatytiems 
duomenų tvarkymo tikslams pasiekti. 

Rūmai laikosi duomenų saugojimo trukmės apribojimo principo, t. y. Jūsų asmens 
duomenys bus saugomi tik tol, kol bus teisiškai pagrįsta. 

Asmens duomenys, reikalingi patvirtinti sutarties sudarymo faktą, saugomi 10 metų nuo 
sutarties (bilieto pardavimo) sudarymo datos. 

Asmens duomenys, naudojami finansinėje apskaitoje, saugomi 10 metų nuo sąskaitos 
faktūros išrašymo datos. 

 

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS 

Teisė susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie tvarkomi. Jūs turite teisę gauti Rūmų 
patvirtinimą, ar tvarko Jūsų asmens duomenis, taip pat reikalauti nemokamai susipažinti su 
asmens duomenimis, kuriuos Rūmai turi apie Jus. 

Teisė nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys. Jūs turite teisę nesutikti, kad 
Rūmai tvarkytų Jūsų asmens duomenis, t. y. atšaukti savo sutikimą.  

Teisė reikalauti ištaisyti duomenis. Jeigu manote, kad Rūmų turimi Jūsų asmens duomenys 
yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, galite paprašyti juos ištaisyti.  

Teisė reikalauti sunaikinti savo asmens duomenis ir būti pamirštam. Jeigu Jūsų asmens 
duomenys yra nebereikalingi arba jie tvarkomi neteisėtai, galite reikalauti tokius duomenis 
ištrinti. 

Teisė apriboti duomenų tvarkymą. Esant tam tikroms teisės aktuose įvardintoms 
aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, Jūs užginčijate duomenų tikslumą, Jūs 
pateikėte prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo Rūmų teisėto intereso pagrindu ir kt.) Jūs turite 
teisę apriboti Jūsų duomenų tvarkymą.  

Prašymą dėl aukščiau nurodytų teisių įgyvendinimo, taip pat skundus ar pranešimus Jūs 
galite teikti el. paštu siauliai@sccic.lt, tel. +370 41 525 504.  

Jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenys ir teisės buvo pažeistos, turite teisę pateikti 
skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. 

 



PRIVATUMO POLITIKOS GALIOJIMAS IR PAKEITIMAS 

Ši Politika įsigalioja 2023 m. sausio 2 d. Rūmai pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti 
Politikos nuostatas ir tokie pasikeitimai įsigalioja nuo paskelbimo interneto svetainėje 
www.rumai.lt, todėl Rūmų tinklapio lankytojai turi pareigą kaskart įsitikinti, jog yra susipažinę 
su naujausia Privatumo politikos versija, kuri taikoma apsilankymo ir naudojimosi paslaugomis 
šiame tinklapyje momentu. 

____________________________ 

 


