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1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.1. AB Vilniaus šilumos tinklai duomenų subjektų teisių įgyvendinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) 
nustato Duomenų subjektų teisių Bendrovėje įgyvendinimo tvarką ir užtikrina, kad būtų laikomasi 
BDAR, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme (toliau – ADTAĮ) ir kituose 
teisės aktuose nustatytų reikalavimų Duomenų subjektų teisių įgyvendinimui bei užtikrintas BDAR 5 
straipsnio 2 dalyje numatytas atskaitomybės principas. 

1.2. Taisyklių taikymo sritis – Bendrovės darbuotojai ir tretieji asmenys, dalyvaujantys asmens duomenų 
tvarkyme. 

1.3. Jeigu yra Taisyklių ir išorės teisės aktų, reglamentuojančių aprašomus reguliuojamus santykius, 
neatitikimų, vadovaujamasi šių teisės aktų nuostatomis. 

2. TRUMPINIAI, SĄVOKOS IR APIBRĖŽIMAI 

2.1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio 
tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra 
asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, 
kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto 
identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, 
ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius. 

2.2. Asmens duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis 
su Asmens duomenimis ar Asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip 
antai, rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, 
susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais 
naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba 
sunaikinimas. 

2.3. Bendrovė – Akcinė bendrovė Vilniaus šilumos tinklai, įmonės kodas 124135580, buveinės adresas 
Elektrinės g. 2, 03150 Vilnius (adresas korepsondencijai: Spaudos g. 6 – 1, 05132 Vilnius), tel. Nr. 
19118, el. p. info@chc.lt.  

2.4. BDAR – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių 
asmenų apsaugos tvarkant Asmens duomenis ir dėl laisvo tokio duomenų judėjimo ir kuriuo 
panaikinama direktyva 95/46/EB. 

2.5. Darbuotojas – Bendrovės darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, arba fizinis asmuo, atliekantis 
studijų ar savanorišką praktiką, arba kitais pagrindais Bendrovėje vykdantis funkcijas ar atliekantis 
veiklą fizinis asmuo. 

2.6. DAP – Bendrovės darbuotojas, padedantis Bendrovei stebėti, kaip laikomasi BDAR reikalavimų ir 
vykdantis Asmens duomenų apsaugos reikalavimų laikymosi Bendrovėje koordinavimo ir kontrolės 
funkcijas, arba trečiasis asmuo, atliekantis Bendrovės asmens duomenų apsaugos pareigūno užduotis 
pagal paslaugų teikimo sutartį.  

2.7. Duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai 
atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne. Tačiau valdžios institucijos, kurios 
pagal Europos Sąjungos arba valstybės narės teisę gali gauti asmens duomenis vykdydamos konkretų 
tyrimą, nelaikomos duomenų gavėjais; tvarkydamos tuos duomenis, tos valdžios institucijos laikosi 
taikomų duomenų tvarkymo tikslus atitinkančių duomenų apsaugos taisyklių. 

mailto:info@chc.lt
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2.8. Duomenų savininkas – asmuo, kuris vidiniais teisės aktais paskirtas atsakingu už konkrečią Bendrovės 
Asmens duomenų tvarkymo veiklos sritį. 

2.9. Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio tapatybę nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti 

bei kurio Asmens duomenys yra tvarkomi Bendrovės vidaus teisės aktuose nustatytais tikslais ir 

tvarka. 

2.10. Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai 

informuoto Duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais 

jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję Asmens duomenys (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas 

ir 9 straipsnio 2 dalies a punktas). 

2.11. Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri 

duomenų valdytojo vardu tvarko Asmens duomenis. 

2.12. Duomenų valdytojas – Bendrovė, kuri viena ar drauge su kitais nustato duomenų tvarkymo tikslus ir 

priemones. 

2.13. VDAI – Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija. 

2.14. Kitos sąvokos naudojamos taip, kaip jos apibrėžtos BDAR, ADTĮ ir kituose išorės ir vidaus teisės 
aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų tvarkymą. 

3. NUORODOS 

3.1. 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų 
apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama 
Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas): 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=LT  

3.2. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (aktuali redakcija): 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5368B592234C/asr  

4. TEISĖ GAUTI INFORMACIJĄ APIE DUOMENŲ TVARKYMĄ 

4.1. Informacija apie Bendrovės atliekamą Duomenų subjektų Asmens duomenų tvarkymą, nurodyta 
BDAR 13 ir 14 straipsniuose, pateikiama žodžiu (pvz., aptarnaujant Bendrovės klientus gyvai Klientų 
aptarnavimo centre), raštu (pvz., pateikiant informaciją informaciniuose privatumo pranešimuose, 
informacinėse lentelėse ar stenduose), elektroninių ryšių priemonėmis (pvz., pateikiant informaciją 
klientams Bendrovės klientų savitarnos sistemoje), taip pat Bendrovės interneto svetainėje 
www.chc.lt esančioje Asmens duomenų apsaugos privatumo politikoje (pvz., paskelbiant 
informacinius privatumo pranešimus apie konkrečių Duomenų subjektų Asmens duomenų tvarkymą) 
Asmens duomenų rinkimo (gavimo) metu arba per protingą laikotarpį, pirmą kartą susisiekiant su 
Duomenų subjektu ar ne vėliau kaip pirmą kartą atskleidžiant duomenis Duomenų gavėjams, 
priklausomai nuo Asmens duomenų rinkimo (gavimo) būdo. 

4.2. Informacija apie Duomenų subjektų Asmens duomenų tvarkymą pateikiama Asmens duomenų 
gavimo metu. 

4.3. Kai Duomenų subjekto Asmens duomenys renkami ne tiesiogiai iš Duomenų subjekto, apie šio 
Duomenų subjekto Asmens duomenų tvarkymą informuojama: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=LT
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5368B592234C/asr
http://www.chc.lt/
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4.3.1.  per pagrįstą laikotarpį nuo Asmens duomenų gavimo, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį,  
atsižvelgiant į konkrečias Asmens duomenų tvarkymo aplinkybes; 

4.3.2.  jeigu Asmens duomenys bus naudojami ryšiams su Duomenų subjektu palaikyti – ne vėliau kaip   
pirmą kartą susisiekiant su tuo Duomenų subjektu; arba 

4.3.3.  jeigu numatoma Asmens duomenis atskleisti kitam Duomenų gavėjui – ne vėliau kaip atskleidžiant 
duomenis pirmą kartą. 
 

5. TEISĖ SUSIPAŽINTI SU DUOMENIMIS 

5.1. Bendrovė, esant Duomenų subjekto prašymui įgyvendinti teisę susipažinti su savo asmens 
duomenimis, turi pateikti: 

5.1.1.  informaciją, ar Duomenų subjekto Asmens duomenys tvarkomi ar ne; 

5.1.2.  su Asmens duomenų tvarkymu susijusią informaciją, numatytą BDAR 15 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 
jeigu Duomenų subjekto Asmens duomenys tvarkomi; 

5.1.3.  tvarkomų Asmens duomenų kopiją. Už bet kurias kitas Duomenų subjekto prašomas kopijas 
Duomenų valdytojas gali imti pagrįstą mokestį, nustatomą pagal administracines išlaidas, 
apskaičiuojamas Bendrovės nustatyta tvarka. Kai Duomenų subjektas prašymą pateikia 
elektroninėmis priemonėmis ir išskyrus atvejus, kai Duomenų subjektas paprašo ją pateikti kitaip, 
informacija pateikiama įprastai naudojama elektronine forma. 
 

5.2. Duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad jam būtų pateikta tvarkomų Asmens duomenų kopija ir 
kita forma, nei Bendrovė pateikia, tačiau už tai imamas mokestis, nustaytas pagal administracines 
išlaidas, apskaičiuojamas Bendrovės nustatyta tvarka. 

5.3. Teisė gauti kopiją negali daryti neigiamo poveikio kitų asmenų teisėms ir laisvėms (pvz., Duomenų 
subjektui susipažįstant su vaizdo įrašu, jeigu vaizdo įraše matomi kiti asmenys, kurių tapatybė gali 
būti nustatyta, ar kita informacija, kuri gali pažeisti trečiųjų asmenų privatumą, šie vaizdai turi būti 
retušuoti ar kitais būdais panaikinama galimybė identifikuoti trečiuosius asmenis). 

6. TEISĖ REIKALAUTI IŠTAISYTI DUOMENIS 

6.1. Duomenų subjektas, vadovaudamasis BDAR 16 straipsniu, turi teisę reikalauti, kad bet kokie jo 
tvarkomi netikslūs Asmens duomenys būtų ištaisyti, o neišsamūs papildyti. 

6.2. Siekiant įsitikinti, kad tvarkomi Duomenų subjekto Asmens duomenys yra netikslūs ar neišsamūs, 
Bendrovė gali Duomenų subjekto paprašyti pateikti tai patvirtinančius įrodymus. 

6.3. Jeigu Duomenų subjekto Asmens duomenys (ištaisyti pagal Duomenų subjekto prašymą) buvo 
perduoti Duomenų gavėjams, Bendrovė šiuos Duomenų gavėjus apie tai informuoja, nebent tai 
būtų neįmanoma ar pareikalautų neproporcingų pastangų. Duomenų subjektas turi teisę prašyti, 
kad jam būtų pateikta informacija apie tokius Duomenų gavėjus. 

7. TEISĖ REIKALAUTI IŠTRINTI DUOMENIS („TEISĖ BŪTI PAMIRŠTAM“) 

7.1. Duomenų subjekto teisė ištrinti jo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) įgyvendinama dėl 
BDAR 17 straipsnyje numatytų priežasčių: 
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7.1.1.  Asmens duomenys nebėra reikalingi tikslams, kurie buvo nustatyti, prieš renkant Asmens 

duomenis; 

7.1.2.  atšauktas Duomenų subjekto sutikimas, kuriuo vadovaujantis buvo grindžiamas Duomenų subjekto 

Asmens duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti Duomenų subjekto Asmens 

duomenis; 

7.1.3.  Duomenų subjektas nesutinka su savo Asmens duomenų tvarkymu pagal BDAR 21 straipsnio 1 dalį 

(teisė nesutikti su duomenų tvarkymu, kuomet jis vykdomas pagal BDAR pagal 6 straipsnio 1 dalies 

e arba f punktus, įskaitant profiliavimą (t. y. dėl Duomenų valdytojo teisėto intereso arba atliekant 

užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant Duomenų valdytojui pavestas viešosios 

valdžios funkcijas), ir nėra įtikinamų viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti Asmens duomenis arba 

Duomenų subjektas nesutinka su duomenų tvarkymu pagal 21 straipsnio 2 dalį (teisė bet kuriuo 

momentu nesutikti su duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros, įskaitant profiliavimą, kiek jis 

susijęs su tokia tiesiogine rinkodara, tikslu). 

7.1.4.  Asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai; 

7.1.5.  Asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos teisėje, 
kuri taikoma Duomenų valdytojui, nustatytos teisinės prievolės.   

7.2. Duomenų subjekto teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) gali būti 
neįgyvendinta BDAR 17 straipsnio 3 dalyje numatytais atvejais. 

7.3. Jeigu Duomenų subjekto Asmens duomenys (ištrinti pagal Duomenų subjekto prašymą) buvo 
perduoti Duomenų gavėjams, Bendrovė šiuos Duomenų gavėjus apie tai informuoja, nebent tai 
būtų neįmanoma ar pareikalautų neproporcingų pastangų. Duomenų subjektas turi teisę prašyti, 
kad jam būtų pateikta informacija apie tokius Duomenų gavėjus. 

8. TEISĖ APRIBOTI DUOMENŲ TVARKYMĄ 

8.1. BDAR 18 straipsnio 1 dalyje numatytais Bendrovė privalo įgyvendinti Duomenų subjekto teisę 
apriboti jo Asmens duomenų tvarkymą: 

8.1.1.  Duomenų subjektas ginčija Bendrovės tvarkomų jo Asmens duomenų tikslumą. Tokiu atveju 

Duomenų subjekto Asmens duomenų tvarkymas gali būti apribotas tokiam laikotarpiui, per kurį 

Bendrovė patikrina Asmens duomenų tikslumą; 

8.1.2.  yra nustatyta, kad Duomenų subjekto Asmens duomenų tvarkymas buvo neteisėtas ir Duomenų 

subjektas nesutinka, kad Asmens duomenys būtų ištrinti ir vietoj to prašo apriboti jų tvarkymą; 

8.1.3.  Jeigu yra pasiektas Asmens duomenų tvarkymo tikslas ir Bendrovei, kaip Duomenų valdytojui, 

nebereikia šiam tikslui pasiekti surinktų Asmens duomenų, tačiau jų reikia Duomenų subjektui, 

siekiančiam pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus; 

8.1.4.  Duomenų subjektas pateikė prašymą Bendrovei, kuriame išreiškė nesutikimą, kad Bendrovė 

tvarkytų jo Asmens duomenis. Tokiu atveju Duomenų subjekto Asmens duomenų tvarkymas gali 

būti apribotas tokiam laikotarpiui, per kurį Bendrovė patikrina, ar šis Duomenų subjekto prašymas 

yra pagrįstas; 

8.1.5.  Duomenų subjektas pateikia prašymą ištrinti Bendrovės tvarkomus jo Asmens duomenis ir 

nustatoma, kad prašymas yra pagrįstas, tačiau nėra techninių galimybių Duomenų subjekto Asmens 

duomenis ištrinti nepagrįstai nedelsiant. Tokiu atveju Duomenų subjekto Asmens duomenų 

tvarkymas gali būti apribotas iki tol, kol Duomenų subjekto Asmens duomenys bus ištrinti. 
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8.2. Asmens duomenys, kurių tvarkymas apribotas, yra saugomi, o prieš tokio apribojimo panaikinimą 
Duomenų subjektas raštu (įskaitant elektroninę formą) yra informuojamas. 

8.3. Jeigu Duomenų subjekto Asmens duomenys (kurių tvarkymas apribotas pagal Duomenų subjekto 
prašymą) buvo perduoti Duomenų gavėjams, Bendrovė šiuos Duomenų gavėjus apie tai informuoja, 
nebent tai būtų neįmanoma ar pareikalautų neproporcingų pastangų. Duomenų subjektas turi teisę 
prašyti, kad jam būtų pateikta informacija apie tokius Duomenų gavėjus. 

9. TEISĖ Į DUOMENŲ PERKELIAMUMĄ 

9.1. Duomenų subjekto teisę į duomenų perkeliamumą (t. y. teisę gauti su juo susijusius Asmens 
duomenis, kuriuos jis pateikė Duomenų valdytojui, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio 
skaitomu formatu, ir teisę persiųsti tuos duomenis kitam Duomenų valdytojui, Duomenų valdytojui, 
kuriam Asmens duomenys buvo pateikti, nesudarant tam kliūčių), numatytą BDAR 20 straipsnyje, 
Bendrovė įgyvendina šiais atvejais: 

9.1.1.  Duomenų subjekto Asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas Duomenų subjekto sutikimu 

(BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas arba 9 straipsnio 2 dalies a punktas) arba sutartimi, sudaryta 

tarp Bendrovės ir Duomenų subjekto (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas) ir; 

9.1.2.  Asmens duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis; 

9.2. Duomenų subjektas teisės į duomenų perkeliamumą neturi tų Asmens duomenų atžvilgiu, kurie 
tvarkomi neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose (pvz, popierinėse bylose). 

9.3. Duomenų subjektas, kreipdamasis dėl teisės į duomenų perkeliamumą, turi nurodyti, ar pageidauja, 
kad jo Asmens duomenys būtų persiųsti jam ar kitam Duomenų valdytojui. 

9.4. Pagal Duomenų subjekto prašymą perkelti jo Asmens duomenys nėra automatiškai ištrinami. Jeigu 
Duomenų subjektas to pageidauja, turi kreiptis į Duomenų valdytoją dėl teisės reikalauti ištrinti 
duomenis („teisės būti pamirštam“) įgyvendinimo. 

10. TEISĖ NESUTIKTI SU DUOMENŲ TVARKYMU 

10.1. Duomenų subjektas, vadovaudamasis BDAR 21 straipsniu, turi teisę dėl su juo konkrečiu atveju 
susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad Bendrovė tvarkytų jo Asmens duomenis, kai toks 
duomenų tvarkymas vykdomas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies e arba f punktus, įskaitant 
profiliavimą (t. y. dėl Bendrovės teisėto intereso arba atliekant užduotį, vykdomą viešojo intereso 
labui arba vykdant Bendrovei pavestas viešosios valdžios funkcijas). 

10.2. Apie Duomenų subjekto teisę nesutikti su Asmens duomenų tvarkymu Bendrovė informuoja, 
pateikiant informaciją žodžiu, raštu (įskaitant elektroninę formą), interneto svetainėje 
publikuojamose Asmens duomenų tvarkymo privatumo politikoje, informaciniuose privatumo 
pranešimuose, skirtuose konkrečiai Asmens duomenų tvarkymo operacijai ar jų sekai arba 
konkrečiai Duomenų subjektų grupei. 

10.3. Duomenų subjektui išreiškus nesutikimą su Asmens duomenų tvarkymu, toks tvarkymas atliekamas 
tik tuo atveju, jeigu motyvuotai nusprendžiama, kad priežastys, dėl kurių atliekamas Asmens 
duomenų tvarkymas, yra viršesnės už Duomenų subjekto interesus, teises ir laisves, arba jeigu 
Asmens duomenys yra reikalingi pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus. 

10.4. Kai Asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, Duomenų subjektas turi teisę bet 
kuriuo metu nesutikti, kad su juo susiję Asmens duomenys būtų tvarkomi tokios rinkodaros tikslais, 
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įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara. Kai Duomenų subjektas 
prieštarauja duomenų tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslais, Asmens duomenys tokiais tikslais 
nebetvarkomi. 

10.5. Duomenų subjektas nesutikti su Asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais gali ir 
kitais Bendrovės nustatytais būdais (pvz., kreipiantis el. paštu, e-savitarnoje ar kitomis 
komunikacijos priemonės ir kuomet nėra pagrįstų abejonių dėl Duomenų subjekto tapatybės; 
pasinaudojant informacinių technologijų įrankiais, kuomet jie integruoti į tiesioginės rinkodaros 
pranešimą). 

11. TEISĖ REIKALAUTI, KAD NEBŪTŲ TAIKOMAS TIK AUTOMATIZUOTU DUOMENŲ TVARKYMU, ĮSKAITANT 
PROFILIAVIMĄ, GRINDŽIAMAS SPRENDIMAS 

11.1. Šiais atvejais, Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad jo atžvilgiu nebūtų taikomas tik 
automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamas sprendimas ir toks sprendimas būtų peržiūrėtas, 
kai dėl tokio automatizuoto duomenų tvarkymo Duomenų subjektui galėtų kilti didelės teisinės 
pasekmės arba toks duomenų tvarkymas jam panašiu būdu darytų didelį poveikį (pvz., internetinės 
kredito paraiškos atmetimas, kurį atlieka sistema, elektroninio įdarbinimo praktika be žmogaus 
įsikišimo ir pan.) ir kai galiojančiuose teisės aktuose nėra nustatyta, kad toms konkrečiai duomenų 
tvarkymo operacijoms (atvejams) ši Duomenų subjekto reikalavimo teisė netaikoma; 

11.1. Duomenų subjektui kreipusis dėl automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamo sprendimo 

peržiūros, Duomenų valdytojas turi atlikti išsamų visų svarbių duomenų, įskaitant ir Duomenų 

subjekto pateiktos informacijos, vertinimą. 

12. TEISĖ ATŠAUKTI SUTIKIMĄ 

12.1. Duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo duotą Duomenų subjekto sutikimą. 
Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo 
atšaukimo, teisėtumui. Duomenų subjektas apie tai informuojamas prieš jam duodant sutikimą. 
Atšaukti sutikimą turi būti taip pat lengva kaip jį duoti. 

12.2. Duomenų subjektas gali atšaukti sutikimą, teikdamas Taisyklių 1 priede numatytą prašymą arba kitu 
jam patogiu ir prieinamu būdu, jeigu dėl Duomenų subjekto tapatybės nėra pagrįstų abejonių. 

13. PRAŠYMO ĮGYVENDINTI DUOMENŲ SUBJEKTO TEISES PATEIKIMAS 

13.1. Kreiptis dėl Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Duomenų subjektas turi teisę žodžiu arba raštu, 
pateikdamas prašymą asmeniškai Bendrovėje, adresu Spaudos g. 6-1, Vilnius, paštu ar per kitų 
siuntinių pristatymo paslaugas teikiančius asmenis korespondencijos adresu Spaudos g. 6-1, 05132 
Vilnius, arba elektroninėmis priemonėmis, t. y. el. paštu info@chc.lt ar tiesiogiai Bendrovės 
paskirtam DAP el. paštu dap@chc.lt.    

13.2. Jeigu dėl Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo kreipiamasi žodžiu ar prašymas pateiktas raštu 
asmeniškai, Duomenų subjektas turi patvirtinti savo tapatybę, pateikdamas asmens tapatybę 
patvirtinantį dokumentą Bendrovės darbuotojui. To nepadarius, Duomenų subjekto teisės nėra 
įgyvendinamos. Ši nuostata netaikoma, jeigu Duomenų subjektas kreipiasi dėl informavimo apie 
Asmens duomenų tvarkymą pagal BDAR 13 ir 14 straipsnius.  

mailto:info@chc.lt
mailto:dap@chc.lt
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13.3. Jeigu dėl Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo kreipiamasi raštu, pateikiant prašymą paštu, 
tuomet kartu su prašymu turi būti pateikta notaro patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio 
dokumento kopija. Teikiant prašymą raštu elektroninėmis priemonėmis, prašymas turi būti 
pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba jis turi būti suformuotas elektroninėmis 
priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą. Ši nuostata netaikoma, 
jeigu Duomenų subjektas kreipiasi dėl informavimo apie asmens duomenų tvarkymą pagal BDAR 13 
ir 14 straipsnius. 

13.4. Prašymas įgyvendinti Duomenų subjekto teises turi būti pateiktas valstybine kalba, įskaitomas, 
asmens pasirašytas, jame turi būti nurodyti Duomenų subjekto vardas, pavardė, adresas ir (ar) kiti 
kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ar kuriais pageidaujama gauti atsakymą dėl Duomenų 
subjekto teisių įgyvendinimo, taip pat nurodoma Duomenų subjekto teisė (-ės), kurią (-ias) siekiama 
įgyvendinti, bei informacija apie tai, ko konkrečiai Duomenų subjektas prašo, bei kiek įmanoma 
daugiau informacijos, kuri leistų tinkamai įgyvendinti Duomenų subjekto teises. 

13.5. Savo teises Duomenų subjektas gali įgyvendinti pats arba per atstovą. 

13.6. Asmens atstovas prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, adresą ir (ar) kitus kontaktinius 
duomenis ryšiui palaikyti, kuriais asmens atstovas pageidauja gauti atsakymą, taip pat atstovaujamo 
asmens (Duomenų subjekto) vardą, pavardę ir adresą ir (ar) kitus kontaktinius duomenis ryšiui 
palaikyti ar kuriais pageidaujama gauti atsakymą dėl Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo bei 
pateikti teisės aktų nustatyta tvarka įformintą atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją. 
Asmens atstovo prašymas turi taip pat atitikti 12.4. punkte apibrėžtus prašymo turinio reikalavimus. 

13.7. Esant abejonių dėl Duomenų subjekto tapatybės, Bendrovė gali paprašyti papildomos informacijos, 
reikalingos ja įsitikinti. Bendrovė taip pat gali pasinaudoti jau turimais duomenimis apie Duomenų 
subjektą (pvz., esančius informacinėse sistemose, ryšium su vykdoma paslaugų teikimo sutartimi), 
siekiant objektyviai bei operatyviai nustatyti ar patvirtinti Duomenų subjekto tapatybę. Bendrovė 
gali nenagrinėti Duomenų subjekto prašymo, jeigu gali pagrįstai įrodyti, kad nėra galimybės nustatyti 
Duomenų subjekto tapatybės. 

13.8. Kreipiantis raštu (asmeniškai, paštu ar per kitų siuntinių pristatymo paslaugas teikiančius asmenis, 
elektroninėmis priemonėmis) dėl Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, Duomenų subjektas ar jo 
atstovas turi pateikti Taisyklių 1 priede nurodytos formos prašymą. 

13.9. Visais klausimais, susijusiais su Duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo 
teisėmis, Duomenų subjektas turi teisę kreiptis į DAP: Spaudos g. 6-1, 05132 Vilnius, tel. Nr. (85) 266 
7026, el. p. dap@chc.lt. Siekiant užtikrinti BDAR 38 straipsnio 5 dalyje įtvirtintą konfidencialumą, 
kreipiantis į DAP paštu, ant voko užrašoma, kad korespondencija skirta DAP. 

14. PRAŠYMO ĮGYVENDINTI DUOMENŲ SUBJEKTO TEISES NAGRINĖJIMAS 

14.1. Gautas Duomenų subjekto prašymas registruojamas Bendrovėje nustatyta tvarka DAP gautų 
dokumentų registre DVS bei apskaitomas DAP tvarkomame Duomenų subjektų prašymų įgyvendinti 
teises registracijos žurnale. 

14.2. Duomenų subjekto prašymą nagrinėja ir atsakymo parengimą bei pateikimą organizuoja ir 
koordinuoja DAP. Duomenų savininkas bendradarbiauja su DAP, siekiant įgyvendinti Duomenų 
subjekto teisę. 
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14.3. Gavus Duomenų subjekto prašymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo, jam 
pateikiama informacija apie tai, kokių veiksmų buvo imtasi pagal gautą prašymą. Jeigu bus 
vėluojama pateikti informaciją, per nurodytą terminą Duomenų subjektas informuojamas apie tai, 
nurodant vėlavimo priežastis ir apie galimybę pateikti skundą VDAI. 

14.4. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių, prašymo nagrinėjimo laikotarpis gali 
būti pratęstas dviems mėnesiams, apie tai informuojant Duomenų subjektą. 

14.5. Visi nurodyti terminai skaičiuojami nuo visos prašymo nagrinėjimui būtinos informacijos gavimo 
Bendrovėje dienos. 

14.6. Jeigu prašymas pateiktas nesilaikant Taisyklių 12 punkte nustatytos tvarkos ir reikalavimų, jis 
nenagrinėjamas, ir nepagrįstai nedelsiant, bet ne vėliau kaip per tris darbo dienas, Duomenų 
subjektas apie tai informuojamas nurodant priežastis. 

14.7. Jeigu prašymo nagrinėjimo metu nustatoma, jog Duomenų subjekto teisės yra apribotos BDAR 23 
straipsnio 1 dalyje numatytais pagrindais, Duomenų subjektas apie tai informuojamas. 

14.8. Informacija pagal Duomenų subjekto prašymą dėl jo teisių įgyvendinimo pateikiama valstybine 
kalba. 

14.9. Kai Duomenų subjektas prašymą pateikia elektroninės formos priemonėmis, informacija jam taip 
pat pateikiama, jei įmanoma, elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai Duomenų subjektas 
paprašo ją pateikti kitaip. 

14.10. Visi veiksmai pagal Duomenų subjekto prašymus įgyvendinti Duomenų subjekto teises atliekami ir 
informacija teikiama nemokamai, jeigu teisės aktai nenumato kitaip. 

14.11. Kai Duomenų subjekto prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų 
pasikartojančio turinio, Bendrovė gali imti pagrįstą mokestį, atsižvelgdamas į informacijos teikimo 
arba pranešimų ar veiksmų, kurių prašoma, administracines išlaidas, apskaičiuojamas Bendrovės 
nustatyta tvarka, arba gali atsisakyti imtis veiksmų pagal prašymą. Bendrovei tenka pareiga įrodyti, 
kad prašymas yra akivaizdžiai nepagrįstas arba neproporcingas. 

14.12. Bendrovės veiksmus ar neveikimą įgyvendinant Duomenų subjekto teises, Duomenų subjektas turi 
teisę skųsti pats arba Duomenų subjekto atstovas, taip pat jo įgaliota ne pelno įstaiga, organizacija 
ar asociacija, atitinkanti BDAR 80 straipsnio reikalavimus, VDAI, L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. 
Nr. (8 5) 212 7532, el. p. ada@ada.lt, taip pat teismingam teismui. 

14.13. Dėl Duomenų subjekto teisių pažeidimo patyrus materialinę ar nematerialinę žalą, Duomenų 
subjektas turi teisę į kompensaciją, dėl kurios priteisimo turi teisę kreiptis į teismingą teismą. 

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

15.1. Bendrovės Darbuotojai su šiomis Taisyklėmis privalo susipažinti pasirašytinai arba per Bendrovės 
dokumentų valdymo sistemą. 

15.2. Taisyklės turi būti periodiškai, bet ne rečiau kaip kartą per metus, peržiūrimos DAP iniciatyva ir (arba) 
keičiantis teisės aktams, reguliuojantiems Asmens duomenų tvarkymą. 

15.3. Bendrovės Darbuotojai ir tretieji asmenys (pvz., Bendrovės profesinės sąjungos atstovai, valdymo 
organų nariai, VDAI atstovai)  gali teikti pastabas ir/ ar pasiūlymus dėl Taisyklių keitimo arba 
papildymo. 

mailto:ada@ada.lt
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15.4. Už Taisyklių reikalavimų nesilaikymą ir pažeidimą Darbuotojai atsako galiojančių teisės aktų 
nustatyta tvarka. 

16. PRIEDAI 

16.1. Prašymo įgyvendinti Duomenų subjekto teisę (-es) forma (1 priedas). 

_______________ 


