PRIVATUMO POLITIKA
1. Ką reiškia ši Privatumo politika?
Šioje privatumo politikoje (toliau - Privatumo politika) Jums pateikiame informaciją apie tai, kaip VšĮ „Užstato sistemos
administratorius” (toliau – USAD arba mes) tvarko Jūsų asmens duomenis naudojantis mobiliąja programa „EKO
lenktynės“ (toliau – Programa) ir dalyvaujant tokio paties pavadinimo žaidime (toliau – Žaidimas).

2. Apie USAD
VšĮ „Užstato sistemos administratorius”, juridinio asmens kodas 303370260, registruotos buveinės adresas Lentvario g.
22, LT-02300 Vilnius, Lietuva, el. paštas: info@usad.lt, yra Jūsų asmens duomenų valdytojas.
Siekdami įgyvendinti savo teises, prašymus, skundus ar reikalavimus su mumis susisiekti galite:
• elektroniniu paštu info@usad.lt;
• siunčiant paštu adresu Lentvario g. 22, LT-02300 Vilnius, Lietuva.

3. Kas yra asmens duomenys?
Asmens duomenys yra bet kokia USAD apie ﬁzinį asmenį renkama informacija, kuri gali būti panaudota to asmens
tapatybei nustatyti. Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant asmens vardą, pavardę, adresą, IP
adresą.

4. Asmens duomenų tvarkymas
4.1 USAD, kaip duomenų valdytojas, jums naudojantis Programa ir dalyvaujant Žaidime tvarko asmens duomenis
šiais tikslais:
4.1.1 Programos naudojimo tikslu
Jūsų registracijos ir naudojimosi programa tikslu USAD tvarko šiuos asmens duomenis: vardas, pavardė, el. pašto
adresas, jeigu pateikiate: telefono numeris, lytis, gimimo metai, gyvenamoji apskritis. Šie asmens duomenys yra
tvarkomi sutarties vykdymo pagrindu ir saugomi 2 (dvejus) metus po Žaidimo pabaigos.
Jums prie Programos prisijungiant per „Facebook“, „Google“ ar „Apple ID“ paskyras, USAD Jūsų vardą, pavardę
ir el. pašto adresą gauna iš šių paslaugų teikėjų.
4.1.2 Žaidimo organizavimo ir vykdymo tikslu
Žaidimo organizavimo ir vykdymo tikslu renkame šiuos asmens duomenis: vardas, pavardė, el. pašto adresas,
gimimo metai, Žaidimo rezultatai. Šie asmens duomenys yra tvarkomi sutarties pagrindu ir bus saugomi 2
(dvejus) metus po Žaidimo pabaigos.
Žaidimo skaidrumo užtikrinimo tikslu USAD teisėto intereso užtikrinti veiklos skaidrumą pagrindu laimėtojų sąrašą
(vardus ir pavardes) skelbs USAD interneto svetainėje: www.grazintiverta.lt/ekolenktynes. Žaidimo laimėtojų
sąrašas bus skelbiamas Žaidimo metu ir 30 dienų po Žaidimo pabaigos. Laimėtojai bus informuojami ir el. paštu.
Prizų laimėtojų asmens duomenys (vardas, pavardė, gimimo metai) buhalterinės apskaitos vykdymo tikslu
teisinės prievolės pagrindu bus saugomi 10 (dešimt) metų.
4.1.3 Pasiūlymų siuntimas
Jeigu dalyvaujate Žaidime ar naudojatės Programa (esate USAD klientas) ir nepareiškėte prieštaravimo dėl USAD
pasiūlymų siuntimo, USAD teisėto intereso pagrindu gali siūlyti savo paslaugas, o kitais atvejais – Jūsų sutikimo
pagrindu gali Jums siųsti (el. paštu, socialinių tinklų reklama) pasiūlymus, apklausas ir kitą informaciją apie
USAD paslaugas ar prekes. Šiuo tikslu USAD tvarko Jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą. Šie
asmens duomenys tvarkomi 2 (dvejus) metus po Žaidimo pabaigos.
Jūs turite teisę bet kada atsisakyti gauti pranešimus su pasiūlymais, paspausdami el. laiško apačioje esančią
nuorodą arba susisiekdami su mumis el. paštu, nurodytu šioje Privatumo politikoje.
4.1.4 Užklausų sprendimas
Jeigu iškilus problemoms ar klausimams kreipiatės į mus dėl Programos veikimo ar Žaidimo, Jūsų pateiktus
asmens duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą ir kitus užklausoje pateikiamus asmens duomenis USAD

tvarkys teisėto intereso užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę pagrindu. Užklausų sprendimo tikslu asmens
duomenys saugomi 2 (dvejus) metus po Žaidimo pabaigos.
5. Statistinė informacija apie Programos naudojimą
USAD norėtų Jus informuoti, jog USAD turi teisėtą interesą savo nuožiūra naudoti anoniminius duomenis ir
anonimizuoti asmens duomenis (Programoje praleistą laiką, aktyvumą programoje, atsakytų klausimų statistiką ir kt.),
kuriuos pateikiate naudodami Programą, bei tvarkyti juos statistikos ir analizės tikslais, siekiant pagerinti Programos
funkcionalumą ir kokybę bei pasiūlyti papildomas paslaugas, laikydamasis teisės aktų reikalavimų. USAD užtikrins,
kad tokia veikla netrikdytų Programos veikimo ir nekeistų tvarkomų asmens duomenų.

6. Duomenų atskleidimas
USAD gali atskleisti informaciją apie Jus savo darbuotojams, vadybininkams, tarpininkams, paslaugų teikėjams,
tokiems kaip, komunikacijos ir rinkodaros paslaugas, IT paslaugas teikiantiems asmenims ar subrangovams, jei
pagrįstai reikia tiems tikslams, kurie nurodyti šioje Privatumo politikoje. Be to, USAD gali atskleisti informaciją apie Jus:
• jei tai turime padaryti pagal įstatymą;
• siekiant apginti savo teises ar interesus.
Jūsų asmens duomenys nebus perduodami trečiajai valstybei ir (ar) tarptautinei organizacijai.
Privatumo politikoje nurodytas gavėjų sąrašas ar gavėjų kategorijos gali keistis, todėl jei pageidaujate būti informuoti
apie Jūsų asmens duomenų gavėjų pokyčius, prašome apie tai mums pranešti šioje Privatumo politikoje nurodytu el.
pašto adresu, laiško tekste nurodant „Pageidauju gauti informaciją apie mano asmens duomenų gavėjų pasikeitimą,
vardas, pavardė“.

7. Jūsų asmens duomenų saugumas
Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens
duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis,
mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar
neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

8. Jūsų teisės
Šiame skyriuje pateikiame informaciją apie Jūsų teises, susijusias su USAD vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu
Jums naudojantis Programa ir dalyvaujant Žaidime, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti
daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šioje Privatumo politikoje nurodytu el.
pašto adresu.
8.1 Teisė atšaukti sutikimą
Jei esate pateikę mums aiškų sutikimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti.
8.2 Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis
Siekiame, kad Jūs iki galo suprastumėte, kaip mes naudojame Jūsų asmens duomenis, ir dėl to nepatirtumėte jokių
nepatogumų. Jūs galite bet kada susisiekti su mumis ir pasiteirauti, ar mes tvarkome kokius nors Jūsų asmens
duomenis. Jei mes saugome ar bet kokiu būdu naudojame Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę su jais
susipažinti. Norėdami tai padaryti, pateikite mums rašytinį prašymą šioje Privatumo politikoje nurodytu adresu,
patvirtinkite savo asmens tapatybę; ir teikdami tokį prašymą, laikykitės sąžiningumo ir protingumo principų.
8.3 Teisė prašyti suteikti daugiau informacijos
Tikimės, kad Jūs suprasite, jog aptarti visus įmanomus asmens duomenų rinkimo ir naudojimo būdus yra labai
sunku. Mes stengiamės pateikti kuo aiškesnę ir išsamesnę informaciją bei įsipareigojame atnaujinti šią Privatumo
politiką, pasikeitus asmens duomenų naudojimo procesui. Vis dėlto, jei turite kokių nors klausimų apie Jūsų asmens
duomenų naudojimą, džiaugsimės galėdami į juos atsakyti arba suteiksime visą papildomą informaciją, kurią
galime atskleisti. Jei turite kokių nors konkrečių klausimų arba nesupratote pateiktos informacijos, susisiekite su
mumis.
8.4 Papildomos teisės
Toliau pateikiame informaciją apie papildomas Jūsų turimas teises, kurias galite įgyvendinti laikydamiesi toliau
aprašytos tvarkos.
(a) Jūs turite teisę prašyti mūsų ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju mes galime
paprašyti Jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją.

(b) Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti Jūsų asmens duomenis. Ši teisė įgyvendinama Bendrojo duomenų
apsaugos reglamento 17 straipsnyje numatytais atvejais.
(c) Jūs turite teisę prašyti mūsų riboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti:
• laikotarpiu, kurio reikia tam, kad įsitikintumėme Jūsų asmens duomenų tikslumu,
kai pateikiate pretenzijas dėl duomenų tikslumo;
• kai mūsų vykdomas Jūsų asmens duomenų rinkimas, saugojimas arba naudojimas
yra neteisėtas, tačiau nusprendžiate neprašyti ištrinti duomenų;
• kai Jūsų asmens duomenys mums yra nebereikalingi, tačiau Jums jų reikia,
kad galėtumėte nustatyti, įvykdyti arba apginti teisinį reikalavimą;
• laikotarpiu, kurio reikia tam, kad būtų nustatyta, ar mes turime svarbesnį teisinį pagrindą
ir toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenis, jei pasinaudojote savo teise išreikšti prieštaravimą
dėl asmens duomenų tvarkymo.
(d) Jūs turite teisę į duomenų, kuriuos iš Jūsų gavome Jums sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais,
perkėlimą. Jums pasinaudojus šia teise, Jūsų prašymu perkelsime Jūsų pateiktų duomenų kopiją.
(e) Jūs turite teisę nesutikti, kad mes naudotumėme Jūsų asmens duomenis:
• kai tokius duomenis naudojame siekdami užtikrinti savo teisėtus interesus, tačiau neturime
svarbesnio teisinio pagrindo ir toliau naudoti Jūsų asmens duomenis; arba
• bet kada, kai Jūsų asmens duomenis naudojame naujienlaiškiams siųsti arba tiesioginės
rinkodaros tikslais. Tokiu atveju duomenys nebebus naudojami šiais tikslais, tačiau jie gali
būti naudojami kitais teisėtais tikslais.

9. Nusiskundimai
Jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis
į mus šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu. Mes užtikriname, kad tik gavę Jūsų skundą, nepagrįstai
nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo, Jums pateiksime informaciją apie veiksmus,
kurių imtasi gavus Jūsų prašymą dėl Jūsų teisių įgyvendinimo. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų
skaičių, minėtas terminas gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams. Tokiu atveju mes Jus per 1 (vieną) mėnesį nuo
prašymo gavimo informuosime apie tokį termino pratęsimą ir jo priežastis. USAD atsisakys įgyvendinti Jūsų teises tik
teisės aktų numatytais atvejais.
Jei tyrimo rezultatai Jūsų netenkins, galėsite pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos
inspekcijai (www.vdai.lrv.lt).

10. Atsakomybė
Jūs esate atsakingas, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti
duomenys, Jūs turite juos atnaujinti Programoje. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to,
jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

11. Privatumo politikos pakeitimai
Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika
įsigalios nuo jos paskelbimo Programoje. Jums reikėtų kartais patikrinti ją ir įsitikinti, kad Jus tenkina aktuali Privatumo
politikos versija.
Atnaujinę Privatumo politiką, informuosime Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami juos
Programoje. Jei prisijungiate prie Programos po tokio pranešimo paskelbimo, Jūs sutinkate su naujais reikalavimais,
nurodytais atnaujinime. Apačioje nurodyta „Atnaujinimo data“ rodo, kada Privatumo politika atnaujinta paskutinį
kartą.

Atnaujinimo data: 2022 m. gegužės 24 d.

