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PRIVATUMO POLITIKA 

 

Turinys: 

I. Bendrosios nuostatos 

II. Kas atsakingas už Jūsų duomenų tvarkymą ir su kuo galite susisiekti? 

III. Ką mes tvarkome? 

IV. Kokiu tikslu tvarkome asmens duomenis? Kaip juos gauname? Kokiomis priemonėmis 

tvarkome? 

V. Kam perduodame Jūsų asmens duomenis? 

VI. Kiek laiko tvarkome Jūsų duomenis? 

VII. Kokias turite teises dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo? 

VIII. Ar galite atšaukti savo sutikimą mums tvarkyti Jūsų asmens duomenis? 

IX. Kaip mes užtikriname Jūsų duomenų saugumą? 

X. Kam galite skųstis dėl duomenų apsaugos pažeidimų? 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Mes, UAB „Armavista“ (toliau – Bendrovė), gerbiame Jūsų privatumą ir imamės 

reikalingų priemonių jam saugoti. Ši Privatumo politika paaiškina, kokią informaciją renkame 

ir kodėl; kaip ją naudojame, tvarkome ir saugome; kokias galimybes Jūs turite dėl Jūsų asmens 

duomenų naudojimo, kai bendraujate su mumis. 

Ši Privatumo politika taip pat taikoma mūsų pasiūlymams, reklamoms, kurias siunčiame 

elektroniniu paštu ar skelbiame savo ar trečiųjų asmenų svetainėse, mūsų Facebook tinklalapiui.  

2. Tvarkydami Jūsų duomenis, vadovaujamės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis 

ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – 

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas arba BDAR) ir Lietuvos Respublikos asmens 

duomenų teisinės apsaugos įstatymu. 

3. Privatumo politika parengta 2018 m. liepos 31 d. Esant poreikiui, ją galime keisti. Apie 

atnaujintą politiką paskelbsime savo interneto svetainėje www.armavista.com. 

 

II. KAS ATSAKINGAS UŽ JŪSŲ DUOMENŲ TVARKYMĄ IR SU KUO GALITE 

SUSISIEKTI? 

1. Mes, UAB „Armavista“ (toliau - „Bendrovė“ arba „mes“), juridinio asmens kodas 

302434621, buveinės adresas P. Smuglevičiaus g. 23, Vilnius, esame atsakingi už Jūsų asmens 

duomenų tvarkymą mūsų interneto svetainėje www.armavista.com, derinant būsimos sutarties 

sudarymą ir vykdant sudarytas sutartis. 

2. Jūsų klausimus, prašymus ir siūlymus, susijusius su tuo, kaip tvarkome Jūsų 

duomenis, galite pateikti paštu adresu UAB „Armavista“, P. Smuglevičiaus g. 23, Vilnius, 

arba elektroniniu paštu info@armavista.com. Pasistengsime į juos atsakyti per 30 

kalendorinių dienų nuo Jūsų prašymo gavimo dienos. 

 

 

III. KĄ MES TVARKOME? 
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1. Mes tvarkome: 

1.1. Pagrindinius asmens duomenis: Jūsų vardą, pavardę, adresą, asmens ar kitą 

identifikacinį kodą, gimimo datą, el. pašto adresą, telefono numerį, gyvenamosios 

vietos ar prekių/paslaugų pristatymo vietos adresą ir kitus su tuo susijusius 

kontaktinius duomenis. 

1.2. Finansinius duomenis: mokėjimų istoriją, informaciją apie mokėjimus.  

1.3. Duomenis apie Jūsų užsakymus ir jų vykdymą: užsakymų istoriją, sudarytas sutartis, 

mokėjimų istoriją, įsiskolinimus. 

1.4. Jūsų prisijungimo per Facebook, Twitter, Linked in duomenis (prisijungimo vardą) 

bei prieigą prie Jūsų socialinio profilio asmens duomenų, tokia apimtimi, kiek Jūs 

sutinkate jais su mumis šiuose tinkluose dalintis). Tvarkydami Jūsų duomenis ir 

suteikdami prieigą prie jų, socialiniai tinklai turi ir vadovaujasi savo patvirtintomis 

privatumo politikomis, kurių Bendrovė nekontroliuoja. 

1.5. Kt. duomenis: informaciją apie Jūsų sutikimą ar nesutikimą dėl duomenų tvarkymo 

tiesioginės rinkodaros tikslais ir kitus duomenys, kurie renkami sutartinių 

įsipareigojimų vykdymo pagrindu ir tikslais arba su Jūsų sutikimu, kai sutikimo 

prašoma.  

1.6. Duomenis apie atstovavimą: mes galime rinkti Jūsų asmens duomenis, kai prekes ir 

paslaugas perka įmonė, bet Jūs veikiate kaip įmonės atstovas pagal įstatymą ar 

įgaliojimą. 

2. Mes netvarkome jokių specialių kategorijų duomenų – tokių kaip duomenys apie Jūsų 

rasinę ar etninę kilmę, politinius, religinius, filosofinius ar kitus įsitikinimus, narystę 

profesinėse sąjungose, sveikatą, informacijos apie asmens teistumą ar pan. 

3. Jei Jūs perkate pas mus, duodate savo sutikimą asmens duomenų tvarkymui rinkodaros 

tikslais, laikome, kad Jūs esate sulaukę 18 metų amžiaus arba jei nesate sulaukęs 18 metų 

amžiaus, esate gavę tėvų sutikimą ir jį esate mums pateikę el. pašto adresu 

info@armavista.com. 

 

IV. KOKIU TIKSLU TVARKOME ASMENS DUOMENIS? KAIP JUOS 

GAUNAME? KOKIOMIS PRIEMONĖMIS TVARKOME? 

1. Jūsų asmens duomenis mes renkame ir tvarkome, kad galėtume pateikti komercinius 

pasiūlymus sutarčiai sudaryti, sudaryti ir įvykdyti sutartis, išrašyti sąskaitas, pristatyti prekes, 

aptarnauti Jus, susisiekti su Jumis Jūsų nurodytais kontaktiniais duomenimis, įvykdyti savo 

kasdienes operacijas, vesti apskaitą, mokėjimų vykdymą ir kontrolę, siūlyti Jums prekes ir 

paslaugas rinkodaros tikslais, taip pat įvykdyti teisės aktų reikalavimus bei apsaugoti savo 

teisėtus interesus.  

2. Jūsų duomenis apie prekių pirkimo įpročius ir naršymą svetainėje renkame ir tam, kad 

galėtume pasiūlyti Jūsų mėgstamas prekes ir paslaugas ir pateikti specialius pasiūlymus jiems, 

pagerinti paslaugų kokybę, tobulinti naršymą ir aptarnavimą svetainėje.  
 

3. Duomenis gauname iš Jūsų su Jūsų sutikimu ir tvarkome sudarytos sutarties arba Jūsų 

sutikimo pagrindu, taip pat iš trečiųjų asmenų, kai to reikia sutarčiai ar teisės aktų reikalavimam 

įvykdyti, Bendrovės teisėtiems interesams apginti.  

4. Jūsų sutikimas yra duodamas Jūsų laisva valia. Jūs galite neduoti sutikimo, 

neužsakyti ir nepirkti pas mus, ir/ar nesutikti su duomenų tvarkymu rinkodaros tikslais 

ar savo duotą sutikimą atšaukti vėliau. Jums nedavus sutikimo ar jį atšaukus, kai sutikimas 

būtinas sutarčiai įgyvendinti, atsiskaitymams apskaityti ir kontroliuoti iki jų visiško įvykdymo, 

mes galime negalėti pateikti Jums prekių, sudaryti sutarties ar pateikti specialių pasiūlymų. 

Tačiau Jūs visada turite teisę neduoti sutikimo duomenų tvarkymui rinkodaros tikslais ir tai 

neturės įtakos prisiimtų įsipareigojimų tinkamam įvykdymui. 

5. Duomenis tvarkome sąžiningai, laikydamiesi konfidencialumo ir to reikalaudami iš mūsų 

duomenis tvarkančių darbuotojų ir duomenų tvarkytojų, ir saugome juos ne ilgiau, nei to 

reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai. 
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V. KAM PERDUODAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS? 

1. Siekdami įvykdyti Jūsų užsakymus ir sudarytas sutartis, Jūsų sutikimo pagrindu, Jums 

naršant mūsų svetainėje, sutinkant su tiesiogine rinkodara, siekdami reklamuoti ir pasiūlyti 

Jums savo prekes ir paslaugas, atitinkančias Jūsų pirkimo įpročius ir pageidavimus, užtikrinti 

savo interesus ir įvykdyti teisės aktų reikalavimus, perduodame surinktus Jūsų duomenis savo 

partneriams, užsakymų vežėjams, mokėjimus kontroliuojančioms finansų įstaigoms, mūsų 

draudikams ir konsultantams, bendrovėms, tvarkančioms jungtines skolininkų duomenų 

rinkmenas, ir skolas išieškantiems profesionalams, teismams, reklamos agentūroms, analizės ir 

paieškos sistemų tiekėjams, taip pat valstybės ir savivaldybės institucijoms ir kitoms 

patikimoms trečiosioms šalims. 

2. Mes neperduodame Jūsų asmens duomenų į kitas valstybes ir kitiems tvarkytojams, kurie 

nėra Europos Sąjungos šalys ir joje įsisteigę tvarkytojai, išskyrus mūsų įmonių grupės nares, 

taip pat renkant duomenis mūsų tinkalalpyje www.armavista.com ir Facebook paskyroje, kurie 

yra prieinami Google Inc. ir Facebook, taip pat jei pateiktumėte tokį prašymą  dėl duomenų 

perdavimo į kitas valstybes raštu arba jei reikėtų įvykdyti tarp mūsų sudarytą sutartį toje 

užsienio valstybėje. 

 

VI. KIEK LAIKO TVARKOME JŪSŲ DUOMENIS? 

1. Jūsų asmens duomenis tvarkome kol įgyvendiname Politikoje numatytus tikslus, kuriems 

duomenis renkame, arba 10 metų nuo paskutinio pirkimo, jei teisės aktai nenumato reikalavimo 

privalomai archyvuoti duomenis ir saugoti juos ilgiau. 

2. Duomenis, surinktus rinkodaros tikslais, tvarkome 5 metus nuo jų surinkimo, jei teisės 

aktai nenumato reikalavimo privalomai archyvuoti duomenis ir saugoti juos ilgiau. 

 

VII. KOKIAS TURITE TEISES DĖL JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO? 

1. Jūsų teisės: 

1.1. Jūs turite teisę gauti mūsų patvirtinimą, ar tvarkome Jūsų asmens duomenis, ir jei 

tvarkome – su jais susipažinti, gaunant mūsų tvarkomų Jūsų asmens duomenų 

suvestinę. 

1.2. Reikalauti ištaisyti netikslius Jūsų asmens duomenis. Įgyvendinti šią savo teisę galite 

patys, prisijungę prie savo registracijos profilio svetainėje, ar kreipdamiesi į mus 

paštu adresu UAB „Armavista“, P. Smuglevičiaus g. 23, Vilnius, arba elektroniniu 

paštu info@armavista.com. 

1.3. Reikalauti panaikinti Jūsų asmens duomenis ir registracijos profilį („teisė būti 

pamirštam“). 

1.4. Nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu.  

1.5. Reikalauti apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą. 

1.6. Kreiptis dėl Jūsų duomenų perkeliamumo, ir kai mūsų turimi Jūsų duomenys yra 

struktūruoti ir automatiškai nuskaitoma forma – prašyti persiųsti juos Jūsų raštu 

nurodytam kitam duomenų valdytojui. 

1.7. Skųsti mūsų vykdomus Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei jie neatitinka 

teisės aktų reikalavimų, priežiūros institucijai. 

2. Daugiau sužinoti apie šias teises galite Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ir 

https://www.ada.lt/go.php/JUSU-TEISES770. 

3. Pateikti mums prašymą įgyvendinti savo teises galite paštu adresu UAB „Armavista“, 

P. Smuglevičiaus g. 23, Vilnius, arba elektroniniu paštu info@armavista.com. 

Mes galime paprašyti patvirtinti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, leidžiančio 

tinkamai identifikuoti Jus. 

4. Į Jūsų prašymus atsakysime per 30 kalendorinių dienų, išskyrus atvejus kai Jūsų prašymo 

įgyvendinimui reikalingas terminas gali būti pratęstas iki 60 kalendorinių dienų. 
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VIII. AR GALITE ATŠAUKTI SAVO SUTIKIMĄ MUMS TVARKYTI JŪSŲ 

ASMENS DUOMENIS? 

1. Kai Jūsų asmens duomenis tvarkome dėl Jūsų duoto sutikimo, savo sutikimą galite 

atšaukti, pateikę savo sutikimo atšaukimą paštu adresu UAB „Armavista“, P. Smuglevičiaus g. 

23, Vilnius, arba elektroniniu paštu info@armavista.com. 

2. Primename, kad Jūsų sutikimo atšaukimas neturi įtakos Jūsų asmens duomenų tvarkymo 

teisėtumui prieš sutikimo atšaukimą. 

 

IX. KAIP MES UŽTIKRINAME JŪSŲ DUOMENŲ SAUGUMĄ? 

1. Mes naudojame tinkamas technines ir organizacines priemones Jūsų duomenims apsaugoti. 

Tačiau negalime garantuoti visiškos duomenų saugos internete, kai Jūs paskelbiate savo asmens 

duomenis. 

2. Mes taip pat suteikiame Jums galimybę savo prisijungimą prie savo profilio apsaugoti savo 

susikurtu saugiu slaptažodžiu. Dėl Jūsų duomenų saugumo prašome saugoti šį slaptažodį ir 

užtikrinti jo konfidencialumą (neatskleisti jo tretiesiems asmenims, nesuteikti Jūsų interneto 

naršyklei teisės įsiminti slaptažodį ir jungtis su įsimintu slaptažodžiu automatiškai ir kt.). 

Bendrovė nepriima jokios rizikos, kuri gali kilti Jums atskleidus slaptažodžius tretiesiems 

asmenims ar sudarius sąlygas jiems prisijungti prie Jūsų paskyros be Jūsų sutikimo. 

 

X. KAM GALITE SKŲSTIS DĖL DUOMENŲ APSAUGOS PAŽEIDIMŲ? 

1. Mes labai stengiamės visapusiškai apsaugoti Jūsų asmens duomenis, tačiau jei manote, kad 

tvarkydami Jūsų duomenis pažeidžiame Jūsų teises ar duomenų apsaugos įstatymus, prašome 

mums nedelsiant apie tai pranešti paštu adresu UAB „Armavista“, P. Smuglevičiaus g. 23, 

Vilnius, arba elektroniniu paštu info@armavista.com. Esame pasirengę imtis visų teisėtų 

priemonių, kad operatyviai pašalintume kilusius nesklandumus ir galimus pažeidimus, kad dar 

geriau užtikrintume Jūsų duomenų saugumą ir tinkamą jų tvarkymą pagal teisės aktų 

reikalavimus. 

2. Jūs taip pat galite pateikti skundą priežiūros institucijai - Valstybinei duomenų apsaugos 

inspekcijai (juridinio asmens kodas 188607912, adresas A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, 

tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el. paštas ada@ada.lt). 
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