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Priedas Nr. 1
PRIVATUMO POLITIKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Ši privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja UAB „Lewben Investment Management“, juridinio
asmens kodas 303422006, registruotos buveinės adresas A. Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau –
Bendrovė), pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus.
1.2. Ši Politika yra parengta remiantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu
(toliau – ADTAĮ) bei kitais teisės aktais.
II. POLITIKOJE VARTOJAMOS SĄVOKOS
2.1.

Šioje Politikoje mažąja raide vartojamos sąvokos turi toliau nurodytą reikšmę:

2.1.1. Asmens duomenų subjektas – klientas – fizinis asmuo arba su klientu susijęs asmuo (būtent kliento
atstovas, sutuoktinis, partneris ir pan.).
2.1.2. Asmens duomenų valdytojas – UAB „Lewben Investment Management“, juridinio asmens kodas
303422006, registruotos buveinės adresas A. Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika (Politikoje asmens
duomenų valdytojas taip pat yra įvardinamas kaip Bendrovė).
2.1.3. Asmens duomenų tvarkymas – kaip tai yra apibrėžta ADTAĮ (su vėlesniais pakeitimais ir
papildymais).
2.1.4. Klientas – fizinis ar juridinis asmuo, kuriam asmens duomenų valdytojas teikia paslaugas.
III. PROCEDŪROS
3.1. Bendrovė tvarko asmens duomenų subjekto asmens duomenis (įskaitant, bet neapsiribojant asmens
vardą, pavardę, asmens kodą bei kitus asmens duomenis), gautus iš kliento, ketinančio naudotis ar
besinaudojančio Bendrovės paslaugomis. Asmens duomenų subjektui nesutikus pateikti savo asmens
duomenų, Bendrovės paslaugos jam bus neteikiamos.
3.2. Bendrovė asmens duomenų subjekto duomenis tvarko toliau nurodytais tikslais (įskaitant, bet
neapsiribojant atvejus, kai gaunamas atskiras asmens duomenų subjekto sutikimas dėl asmens duomenų
tvarkymo):
3.2.1. Bendrovės paslaugoms teikti ir kitai veiklai vykdyti kaip tai numatyta Bendrovės veiklai taikomuose
teisės aktuose;
3.2.2. klientui informuoti apie jo paslaugų sutartis su Bendrove;
3.2.3. asmens duomenų subjektui informuoti apie Bendrovės ar kitų grupės įmonių teikiamas paslaugas;
3.2.4. Bendrovės bei Bendrovės klientų turto saugumui užtikrinti, atliekant vaizdo stebėjimą (jei toks
stebėjimas yra atliekamas);
3.2.5. Bendrovės sutarčių sudarymo ir vykdymo bei Bendrovės teikiamų paslaugų kokybei vertinti, teirautis
nuomonės apie teikiamas paslaugas, aptarnavimą ir jų kokybę ir rinkos tyrimams atlikti;
3.2.6. asmens duomenų subjekto Bendrovės paslaugų vartojimo įpročiams ir poreikiams bei vykdomoms
operacijoms analizuoti ir prognozuoti, siekiant užtikrinti tinkamiausią kliento aptarnavimą ir asmeninių
pasiūlymų teikimą;
3.2.7. pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijai;
3.2.8. Bendrovės vidaus administravimo funkcijai vykdyti;
3.2.9. kitais teisės tikslais kaip nurodyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
3.3.

Asmens duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Bendrovę toliau nurodytais atvejais ir:
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3.3.1. prašyti pateikti informaciją apie Bendrovės tvarkomus asmens duomenis, jų apimtį, duomenų gavimo
šaltinius, duomenų tvarkymo tikslus;
3.3.2. raštu reikalauti, kad Bendrovė ištaisytų neteisingus, neišsamius, netikslius duomenų subjekto asmens
duomenis ir (arba) sustabdytų tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą;
3.3.3. raštu prašyti, kad Bendrovė sunaikintų neteisėtai sukauptus asmens duomenų subjekto asmens
duomenis arba sustabdytų, išskyrus saugojimą, asmens duomenų tvarkymo veiksmus;
3.4. Politikos 3.3. punkte numatyti veiksmai atliekami tik nustačius duomenų subjekto asmens tapatybę
Bendrovės vidinių dokumentų nustatyta tvarka.
3.5. Asmens duomenų subjektas turi teisę nesutikti, jog būtų tvarkomi jo asmens duomenys, ir įsipareigoja
savo teisiškai pagrįstą nesutikimą pateikti Bendrovei raštu arba būdu, kuriuo galima atpažinti asmens duomenų
subjekto tapatybę, jeigu šis nuspręstų, kad Bendrovė duomenų subjektų duomenis tvarko neteisėtai.
IV. TIESIOGINĖ RINKODARA
4.1. Kliento asmens duomenys gali būti tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu tik turint duomenų subjekto
sutikimą arba, kaip nurodyta 4.2. papunktyje, nesant išreikšto prieštaravimo dėl tiesioginės rinkodaros.
4.2. Jei Bendrovė, teikdama paslaugas, gavo iš kliento jo kontaktinius duomenis (vardą, pavardę, adresą, el.
pašto adresą ir pan.), ji šiuos duomenis gali naudoti be atskiro kliento sutikimo savo pačios ar grupės įmonių
panašių paslaugų rinkodaros tikslais, jeigu klientams yra suteikiama aiški, nemokama ir lengvai įgyvendinama
galimybė nesutikti ar atsisakyti tokio duomenų naudojimo rinkodaros tikslais.
4.3. Klientas turi teisę nesutikti, kad jo duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu nenurodydamas
nesutikimo motyvų.
V. SLAPUKAI (ANGL. COOKIES)
5.1. Slapukas – tai nedidelis kiekis informacijos, kurį Bendrovės serveris išsiunčia į kliento kompiuterio
standųjį diską, kad Bendrovės interneto svetainė atsimintų klientą. Bendrovės interneto svetainėje naudojami
slapukai, tam kad būtų nustatyti kliento vartojimo įpročiai Bendrovės interneto svetainėje.
5.2. Bet kokiu atveju, klientui yra suteikiama teisė pasirinkti, ar klientas nori interneto naršyklėje naudotis
slapukais.
5.3. Klientas gali bet kada ištrinti slapukus iš savo kompiuterio standžiojo disko. Daugiau informacijos
pateikiama http://www.allaboutcookies.org.
5.4. Nuostatos, susijusios su slapukais gali būti keičiamos be atskiro pranešimo, kiek tai yra susiję su slapukų
naudojimą reglamentuojančių teisės aktų bei praktikos pasikeitimu.
VI. POLITIKOS KEITIMO TVARKA
6.1. Bendrovė turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Politiką apie tai pranešdama Bendrovės internetiniame
puslapyje.
6.2. Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra
patalpinami Bendrovės internetiniame puslapyje.
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