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INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE DUOMENŲ TVARKYMĄ 

 

Registruojantis į susirinkimą dėl numatomos daugiabučių gyvenamųjų namų Šeimyniškių g. 33, Vilniuje 

(žemės sklypo kadastrinis numeris 0101/0033:103) statybos projekto projektinių pasiūlymų viešo 

aptarimo (toliau – Susirinkimas) ir jame dalyvaujant Jūs pateikiate asmens duomenis, kuriuos tvarko 

duomenų valdytojas UAB „S.A.V. projektai“ šiame informaciniame pranešime apie duomenų tvarkymą 

(toliau – Pranešimas) nurodytomis sąlygomis. 

 

1. Asmens duomenų valdytojas ir kontaktinė informacija  

Šiame Pranešime nurodytų asmens duomenų valdytojas yra UAB „S.A.V. projektai“ (toliau – S.A.V. 

projektai, arba mes). Mūsų kontaktiniai duomenys yra tokie: 

UAB „S.A.V. projektai“, j.a.k. 304939184 

Buveinės adresas Ozo g. 25, Vilnius, Lietuva 

Telefonas: 8 5 2042255 

El. paštas: group@galio.lt 

             

2. Kokiais  pagrindais  ir  t ikslais  mes tvarkome Jūsų  duomenis?  

Jūsų pateiktus asmens duomenis S.A.V. projektai tvarko statybos projekto rengimo ir statybą 

leidžiančio dokumento gavimo tikslais, vykdant S.A.V. projektai, kaip statytojui, taikomas teisines 

prievoles (pvz.: rengti projektinių pasiūlymų viešus aptarimus ir registruoti jų dalyvius, atsakyti raštu 

pasiūlymus pateikusiems visuomenės atstovams ir t.t.).  

 

3. Kokius Jūsų asmens duomenis mes galime tvarkyti? 

Gali būti tvarkomi tokie Jūsų duomenys: vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, 

gyvenamosios vietos adresas, kiti duomenys, kuriuos mums pateikiate (jei tokių būtų).  

Šių asmens duomenų pateikimas yra reikalingas tam, kad galėtumėte užsiregistruoti ir dalyvauti 

Susirinkime, bei gauti su Susirinkimu ir jo metu svarstytais klausimais susijusią informaciją, įskaitant, 

bet neapsiribojant, atsakymus į Jūsų pateiktus pasiūlymus. Nepateikus minėtų asmens duomenų 

negalėsite užsiregistruoti ir dalyvauti Susirinkime bei gauti su Susirinkimu ir jo metu svarstytais 

klausimais susijusios informacijos. 

 

4. Kam mes galime perduoti Jūsų duomenis arba suteikti prieigą prie jų? 

S.A.V. projektai perduoda registracijos į Susirinkimą metu ar dalyvaujant jame surinktus asmens 

duomenis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui (jo įgaliotam savivaldybės 

administracijos valstybės tarnautojui), Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie 
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Aplinkos ministerijai (per IS „Infostatyba“ ar kitais būdais) ir/ar kitoms šalims taikytinų teisės aktų 

nurodyta apimtimi statybos projekto rengimo ir statybą leidžiančio dokumento gavimo tikslais.  

S.A.V. projektai gali pasitelkti tam tikrus paslaugų teikėjus (duomenų tvarkytojus) Jūsų asmens 

duomenų tvarkymui. Tokie duomenų tvarkytojai yra: duomenų apdorojimo paslaugas teikiantys 

subjektai, duomenų centrų paslaugas teikianti įmonė, informacinių technologijų paslaugas teikiančios 

įmonės, teisininkai, buhalterinių paslaugų teikėjai, architektai, kiti paslaugų teikėjai, kuriems Jūsų 

asmens duomenys yra atskleidžiami tik tiek, kiek tai yra būtina jų paslaugoms teikti. 

 

5. Kiek i lgai  mes saugome Jūsų asmens duomenis?  

Jūsų asmens duomenis saugome ne ilgiau kaip dešimt metų po jų gavimo. Ilgiau juos saugoti galime 

tik tuo atveju, jei tai yra būtina, kad S.A.V. projektai galėtų apsiginti nuo reikalavimų, pretenzijų ar 

ieškinių ir įgyvendinti savo teises arba juos saugoti ilgesnį laiką mus įpareigoja taikytini teisės aktai. 

Pasibaigus asmens duomenų tvarkymo laikotarpiui, asmens duomenys yra negrįžtamai sunaikinami 

arba nuasmeninami. 

 

6.  Kokias  teises  jūs  tur ite ? 

Savo asmens duomenų atžvilgiu, taikomų teisės aktų numatyta apimtimi, atvejais, tvarka ir sąlygomis, 

atsižvelgiant į taikomus apribojimus, Jūs turite šias teises: 

- susipažinti su savo asmens duomenimis ir su tuo, kaip jie yra tvarkomi; 

- reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis; 

- reikalauti ištrinti savo asmens duomenis arba apriboti savo asmens duomenų tvarkymą; 

- teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, jei jie tvarkomi teisėto intereso pagrindu 

ir galite įrodyti, kad Jūsų interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti 

asmens duomenų apsaugą, yra viršesni už S.A.V. projektai interesus; 

- tais atvejais, kai manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ar yra 

pažeidžiamos Jūsų teisės, susijusios su duomenų tvarkymu, turite teisę kreiptis į Valstybinę 

duomenų apsaugos inspekciją (daugiau informacijos rasite adresu www.ada.lt) ir dėl to 

pateikti skundą. S.A.V. projektai rekomenduoja prieš teikiant oficialų skundą susisiekti su 

mumis Pranešimo 1 skirsnyje nurodytais kontaktiniais duomenimis, kad kartu galėtume rasti 

tinkamą sprendimą. 

Šias teises galite įgyvendinti ir (ar) skundą pateikti galite susisiekdami su S.A.V. projektais Pranešimo 

1 skirsnyje nurodytais kontaktiniais duomenimis. 

 

http://www.ada.lt/

