Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka
Jeigu Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi UAB „Bendras finansavimas“, juridinio asmens kodas 303259527,
adresas Latvių g. 36A, Vilnius (toliau – Bendrovė), Jūs turite šias teises, įtvirtintas Bendrajame duomenų apsaugos
reglamente (toliau – BDAR):

•
•
•
•
•
•
•
•

Pateikti mums prašymą gauti patvirtinimą, ar Bendrovė 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 Bendrovės 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 Jūsų gautu sutikimu;
Pateikti skundą Bendrovei ar priežiūros institucijai, visų pirma valstybėje narėje, kurioje yra Jūsų nuolatinė
gyvenamoji vieta arba vieta, kurioje padarytas įtariamas BDAR pažeidimas ir kreiptis dėl teisminių teisių
gynimo priemonių.

Tačiau atkreipiame dėmesį, kad BDAR prie tam tikrų teisių įgyvendinimo yra nustatyti kriterijai, kokiais atvejais šios
duomenų subjektų teisės neįgyvendinamos arba nustatytos sąlygos, kurias turi atitikti duomenų tvarkymas, kad tam
tikra teisė būtų įgyvendinta.
Jeigu siekiate, kad Jūsų teisės, numatytos BDAR, būtų įgyvendintos, Jūs galite pateikti prašymą. Svarbu, kad teikiant
prašymą būtų tinkamai patvirtinta Jūsų tapatybė.
Prašymą galite pateikti:

•
•
•
•

paštu (kartu su prašymu turi būti pateikiama notariškai patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija);
per pasiuntinį (kartu su prašymu turi būti pateikiama notariškai patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento
kopija);
tiesiogiai pateikiant prašymą Bendrovės darbuotojui (pateikiant asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą);
elektroninių ryšių priemonėmis (prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu; tais atvejais, kai prašymas
teikiamas per tą elektroninį paštą, kuriuo buvo regsitruojamasi www.gosavy.com, privalo būti pateikiamas asmens
tapatybę patvirtinantis dokumentas). Prašymai teikiami el. paštu dap@savy.lt arba labas@savy.lt.
Pažymime, kad Jūsų pateikti prašymai privalo būti išnagrinėti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo
gavimo dienos, išskyrus išimtinius atvejus, numatytus Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir BDAR.
Plačiau apie duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarką, įskaitant reikalavimus teikiant prašymus, galite rasti
Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka.

