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Paskutinė atnaujinimo data: 2022 m. liepos 01 d. 

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

  

1.1. Groa Capital UAB (toliau – „Mes“ arba „Duomenų valdytojas“) yra šios interneto svetainės (toliau – 

Interneto svetainė) valdytoja. Mums rūpi Jūsų privatumas ir Jūsų asmens duomenų saugumas, todėl 

šioje Privatumo politikoje paaiškiname, kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome, kokiais tikslais tai 

darome, kaip saugome Jūsų asmens duomenis, kokias Jūsų teisės užtikriname bei pateikiame kitą 

informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, Jums naudojantis Interneto svetaine.   

1.2. Duomenų valdytojo rekvizitai:  

Groa Capital UAB  

Juridinio asmens kodas 304062479  

Registruotos buveinės adresas Dominikonų g. 9, Vilnius 

Duomenys kaupiami ir tvarkomi VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registre. 

1.3.  Privatumo taisyklėse nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Jums norint pasiekti mūsų teikiamą 

turinį ir (arba) paslaugą arba susipažinti su Mūsų teikiamomis paslaugomis, nepaisant to, kokį įrenginį 

(kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetinį kompiuterį ar kt.) tam naudojate, lankotės Interneto 

svetainėje, jungiatės prie savo asmeninės paskyros ar susisiekiate su Mumis viešai paskelbtais 

kontaktais, apsilankote pas Mus, siekdami pasinaudoti Mūsų paslaugomis ar susipažinti su Mūsų 

teikiamais pasiūlymais. Visais pirmiau nurodytais atvejais yra laikoma, kad Jūs perskaitėte ir sutikote 

su šia Privatumo politika ir joje nurodytais Jūsų Asmens duomenų naudojimo tikslais, būdais bei tvarka. 

Jei nesutinkate su šia Privatumo politika arba jos nesuprantate, Jūs negalite naudotis Interneto 

svetaine ar susisiekti su Mumis dėl paslaugų ir teikti Mums savo asmens duomenų. 

1.4. Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per Mūsų svetainę ar 

bet kokiu kitu būdu. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę 

informaciją turite pateikti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą. 

1.5. Papildoma informacija apie klientų asmens duomenų tvarkymą gali būti pateikta sutartyse ir kituose 

su Mūsų teikiamomis paslaugomis susijusiuose dokumentuose. 

1.6.  Privatumo politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys“ (toliau – Asmens duomenys) reiškia bet 

kokią su Jumis susijusią informaciją arba informacijos rinkinį, leidžiančius Mums tiesiogiai arba 

netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę. Kitos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrojo 

duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679 (ES) (toliau – BDAR) bei Lietuvos Respublikos teisės aktų 

reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. 

1.7.  Tam tikrais atvejais Jūs iš Interneto svetainės galite būti nukreipiami į trečiųjų šalių puslapius. Kai 

naudojatės šiomis paslaugomis, kartu su šia Privatumo politika taikoma ir atitinkamos trečiųjų šalių 

asmens duomenų apsaugos politikos, todėl prieš teikdami Asmens duomenis tretiesiems asmenims, 

prašome susipažinti su atitinkamomis privatumo taisyklėmis, kitais dokumentais. 

1.8.  Ši Privatumo politika yra reguliariai atnaujinama, todėl prašome Jūsų laikas nuo laiko apsilankyti 

Interneto svetainėje ir susipažinti su ten skelbiama naujausia Privatumo politikos versija. 

 

2. KOKIUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS MES TVARKOME? 

2.1. Mes tvarkome, renkame ir naudojame Jūsų Asmens duomenis, gautus: 

2.1.1. Kai Jūs teikiate Asmens duomenis, norėdami gauti Mūsų paslaugas, informaciją apie Mūsų 

paslaugas, sudaryti su Mumis sutartį, taip pat Mums vykdant su Jumis sudarytą sutartį. 



2.1.2. Kai Mes renkame Jūsų Asmens duomenis Jums naudojantis Interneto svetaine, Mūsų 

administruojamomis socialinėmis paskyromis, Jums susisiekus su Mumis telefonu ar el. 

komunikacijos priemonėmis, lankantis pas Mus, Jums tiesiogiai teikiant informaciją (Asmens 

duomenis). 

2.1.3. Kai Jūsų Asmens duomenis Mes gauname iš kitų asmenų teisės aktų ir Privatumo politikos 

nustatyta tvarka (pvz., kai informaciją pateikia Jūsų darbdaviai, kai Jūsų Asmens duomenis 

gauname iš oficialių registrų, valstybės ar vietos savivaldos institucijų ar įstaigų). 

2.2.  Jūsų Asmens duomenis renkame, naudojame ir kitaip tvarkome, siekdami Jums pasiūlyti bei suteikti 

su pirkimo-pardavimo, nuomos ar kitų paslaugų teikimo sutarčių susijusias paslaugas, vykdyti Mūsų 

standartinius įsipareigojimus Jums, taip pat siekdami Mūsų ar trečiųjų šalių teisėto intereso, vykdydami 

teisės aktų nurodymus ar pareigas. Kai kuriais atvejais, Mes Jūsų Asmens duomenis galime tvarkyti kaip 

duomenų tvarkytojai. Mes informuojame Jus apie tokias situacijas. Tvarkydami Asmens duomenis 

tokiu būdu, Mes veikiame pagal duomenų valdytojo nurodymus. Visą informaciją apie Jūsų Asmens 

duomenų tvarkymą tokiu atveju Jums suteiks Jūsų Asmens duomenų valdytojas.  

2.3. Teikdami Asmens duomenis Mums, Jūs sutinkate, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi Privatumo 

politikos nurodyta tvarka ir tikslais ir atsakote už šių duomenų teisingumą, išsamumą, aktualumą, 

įskaitant atvejus, kai teikiate Asmens duomenis apie kitus asmenis (pvz., darbuotojus), taip pat už tokio 

asmens sutikimą, kad jo Asmens duomenys būtų pateikti ir Mūsų tvarkomi. Esant poreikiui (pavyzdžiui, 

toks asmuo teiraujasi Mūsų apie jo Asmens duomenų gavimą), mes nurodysime Jus kaip tokių 

duomenų teikėją.  

2.4. Mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis tokiais tikslais ir sąlygomis: 

 

Asmens 
duomenų 
tvarkymo tikslas  
 

Tvarkomi Asmens 
duomenys 

Asmens 
duomenų 
tvarkymo 
terminai 

Asmens 
duomenų 
tvarkymo 
teisinis 
pagrindas 

Paslaugų 
teikimas ir 
sutarčių 
sudarymas ir 
vykdymas, kita 
su teikiamomis 
paslaugomis 
susijusi veikla 
 

Vardas, pavardė/įmonės 
pavadinimas, el. pašto 
adresas, gimimo 
data/juridinio asmens 
kodas, adresas, telefono 
numeris, banko sąskaitos 
numeris ir kita su pirkimu-
pardavimu ar paslaugų 
teikimu pagal sudarytą 
sutartį susijusi informacija 
(pvz., nupirktos 
paslaugos, kaina ir pan.). 

Visą susitarimo 
galiojimo ar 
santykių 
palaikymo 
laikotarpį ir 10 
metų po 
susitarimo/ 
santykių 
pasibaigimo, 
išskyrus atvejus, 
kai vadovaujantis 
Lietuvos 
vyriausiojo 
archyvaro 2011 
m. kovo 9 d. 
įsakymu Nr. V-
100 patvirtinta 
Bendrųjų 
dokumentų 
saugojimo 
terminų rodykle, 
taikomas ilgesnis 

Tvarkyti 
duomenis 
būtina 
siekiant 
sudaryti ir 
vykdyti 
sutartį 
(BDAR 6 
straipsnio 1 
dalies b) 
punktas) 
 
Teisė 
aktuose 
numatytų 
prievolių 
vykdymas 
(BDAR 6 
straipsnio 1 
dalies c) 
punktas) 
 



saugojimo 
terminas 

Teisėti 
duomenų 
valdytojo ar 
trečiosios 
šalies 
interesai 
(BDAR 6 
straipsnio 1 
dalies f) 
punktas) 
 
Duotas 
duomenų 
subjekto 
sutikimas 
specialių 
kategorijų 
asmens 
duomenų 
tvarkymui 
(BDAR 9 
straipsnio 2 
dalies a) 
punktas) 
 
Tvarkyti 
duomenis 
būtina dėl 
svarbaus 
viešojo 
intereso 
priežasčių, 
remiantis ES 
arba 
nacionaline 
teise, kai 
toks 
duomenų 
tvarkymas 
proporcinga
s tikslui, 
kurio 
siekiama, 
nepažeidžia 
esminių 
teisės į 
duomenų 
apsaugą 
nuostatų ir 
kai teisės 
aktai 
numato 



tinkamas ir 
konkrečias 
duomenų 
subjekto 
pagrindinių 
teisių ir 
interesų 
apsaugos 
priemones 
(BDAR 9 
straipsnio 2 
dalies g) 
punktas) 

Kolektyvinio 
investavimo 
subjektų 
vienetų/ akcijų 
įsigijimas, 
investicinio 
turto valdymas, 
informacijos 
teikimas kaip tai 
numatyta Mūsų 
veiklai 
taikomuose 
teisės aktuose  

Vardas, pavardė, gimimo data, 
asmens kodas (jei tokią 
informaciją rinkti privaloma), 
pareigos, darbo vieta, adresas/ 
darbo vietos adresas, 
elektroninio pašto adresas, 
kontaktinis telefono numeris, 
kitas kontaktinis duomuo (soc. 
tinklai ar pan.), priklausančių 
investicinių fondų vienetai, 
duomenys apie asmenine ar 
bendrąja nuosavybe valdomą  
turtą, vertybinius popierius, 
esami finansiniai įsipareigojimai, 
susirašinėjimas (el. 
korespondencija), įgaliojimo 
atstovauti asmenį turinys, 
juridinio asmens valdymo 
organo, tikrojo naudos gavėjo ir 
panašūs duomenys, reikalingi 
sandoriui, turto vertinimo 
ataskaitų duomenys, duomenys 
apie sutarčių vykdymą, 
sandorius, prašymus, paraiškas  
 

  

Visą susitarimo 
galiojimo ar 
santykių 
palaikymo 
laikotarpį ir 10 
metų po 
susitarimo/ 
santykių 
pasibaigimo, 
išskyrus atvejus, 
kai vadovaujantis 
Lietuvos 
vyriausiojo 
archyvaro 2011 
m. kovo 9 d. 
įsakymu Nr. V-
100 patvirtinta 
Bendrųjų 
dokumentų 
saugojimo 
terminų rodykle, 
taikomas ilgesnis 
saugojimo 
terminas 

Tvarkyti duomenis 
būtina siekiant 
sudaryti ir vykdyti 
sutartį (BDAR 6 
straipsnio 1 dalies 
b) punktas) 
 
Teisė aktuose 
numatytų 
prievolių 
vykdymas (BDAR 6 
straipsnio 1 dalies 
c) punktas) 
 
Teisėti duomenų 
valdytojo ar 
trečiosios šalies 
interesai (BDAR 6 
straipsnio 1 dalies 
f) punktas) 
 



Mūsų kasdienei 
veiklai ir vidaus 
administravimui 
reikalingų 
susitarimų 
sudarymas ir 
vykdymas 

Vardas, pavardė, asmens 
kodas (jei tokią 
informaciją rinkti 
privaloma), individualios 
veiklos pažymėjimo 
numeris, pareigos, darbo 
vieta, adresas/darbo 
vietos adresas, 
elektroninio pašto 
adresas, kontaktinis 
telefono numeris, kitas 
duomuo komunikacijai 
(soc. tinklai), 
susirašinėjimas (el. 
korespondencija, pašto 
korespondencija), 
įgaliojimo atstovauti 
asmenį turinys, 
informacija apie sutarties, 
sandorio šalies ir/ar jų 
darbuotojų kvalifikaciją 
(sertifikatai, licencijos, 
pažymos ir kt.) 

Visą susitarimo 
galiojimo ar 
santykių 
palaikymo 
laikotarpį ir 10 
metų po 
susitarimo/ 
santykių 
pasibaigimo, 
išskyrus atvejus, 
kai vadovaujantis 
Lietuvos 
vyriausiojo 
archyvaro 2011 
m. kovo 9 d. 
įsakymu Nr. V-
100 patvirtinta 
Bendrųjų 
dokumentų 
saugojimo 
terminų rodykle, 
taikomas ilgesnis 
saugojimo 
terminas 

Tvarkyti 
duomenis 
būtina 
siekiant 
sudaryti ir 
vykdyti 
sutartį 
(BDAR 6 
straipsnio 1 
dalies b 
punktas) 
 
 
Teisėti 
duomenų 
valdytojo ar 
trečiosios 
šalies 
interesai 
(BDAR 6 
straipsnio 1 
dalies f) 
punktas) 
 

Finansinių 
operacijų 
atlikimas, 
sąskaitų 
valdymas ir 
buhalterinės 
apskaitos 
tvarkymas, 
mokestinių 
prievolių 
vykdymas 
įsiskolinimų 
valdymas 

Vardas, pavardė, asmens 
kodas (jei tokią 
informaciją rinkti 
privaloma), individualios 
veiklos pažymėjimo 
numeris, pareigos, darbo 
vieta, adresas/darbo 
vietos adresas, 
elektroninio pašto 
adresas, kontaktinis 
telefono numeris, 
sąskaitos numeris, 
kredito/mokėjimo įstaiga, 
mokėjimo pavedime 
nurodomi ir su mokėjimo 
pavedimu susiję 
duomenys, mokėjimų 
istorija, PVM mokėtojo 
kodas, jei asmuo yra PVM 
mokėtojas, mokesčių 
deklaracijose, kituose 
oficialiuose mokesčių 
dokumentuose nurodoma 
informacija, įsiskolinimų 

Duomenys 
saugomi pagal 
finansines 
operacijas ir 
buhalterinę 
apskaitą 
reglamentuojanč
ius teisės aktus, 
taip pat 
vadovaujantis 
Lietuvos 
vyriausiojo 
archyvaro 2011 
m. kovo 9 d. 
įsakymu Nr. V-
100 patvirtinta 
Bendrųjų 
dokumentų 
saugojimo 
terminų rodykle 
 
Duomenys, 
nepatenkantys į 
aukščiau minėtų 

Tvarkyti 
duomenis 
būtina 
siekiant 
sudaryti ir 
vykdyti 
sutartį 
(BDAR 6 
straipsnio 1 
dalies b 
punktas) 
 
Teisė 
aktuose 
numatytų 
prievolių 
vykdymas 
(BDAR 6 
straipsnio 1 
dalies c 
punktas) 
 
Teisėti 
duomenų 



duomenys, 
susirašinėjimas (el. 
korespondencija, el. pašto 
korespondencija), 
priminimai apie 
įsiskolinimus, mokėjimus, 
informacija apie 
įsiskolinimų susidarymą ir 
kita komunikacija, 
įgaliojimo atstovauti 
asmenį turinys 
 
 
 

teisės aktų 
saugojimo sritį, 
saugomi visą 
sutarties 
galiojimo ar šalių 
bendradarbiavim
o laiką ir 10 metų 
po sutarties / 
sutartinių santyki 
pasibaigimo 
(paskutinio 
kontakto) 

valdytojo ar 
trečiosios 
šalies 
interesai 
(BDAR 6 
straipsnio 1 
dalies f 
punktas) 
 

Elektroninių 
informacijos 
pateikimo 
kanalų 
(interneto 
svetainės, soc. 
paskyros) 
valdymas, 
internetinių 
paslaugų 
kokybės 
nustatymas, 
priežiūra ir 
tobulinimas, 
siekiant 
užtikrinti 
tinkamą 
paslaugų 
teikimą 

Slapukų pagalba renkami 
duomenys, interneto 
protokolo (IP) adresas, 
prisijungimo prie 
ataskaitų modulio 
duomenys, interneto 
svetainės lankomumo 
istorija, duomenys susiję 
su interneto svetainės bei 
ataskaitų modulio 
techniniu veikimu, 
socialinio tinklo 
"LinkedIn“ paskyros 
duomenys 

Interneto 
svetainės 
duomenys 
saugomi iki 2 
metų 
 
„LinkedIn“ 
paskyroje 
informacija 
saugoma pagal 
šio tinklo 
savininkų 
nustatytas 
sąlygas  

Duomenų 
subjekto 
sutikimas 
tokiam 
duomenų 
tvarkymui 
(BDAR 6 
straipsnio  
dalies a) 
punktas) 
 
Teisėti 
duomenų 
valdytojo 
šalies 
interesai 
(BDAR 6 
straipsnio 1 
dalies f) 
punktas) 



Prašymų, 
skundų 
nagrinėjimas, 
ginčų 
nagrinėjimas 
teismine ir 
neteismine 
tvarka, mūsų 
interesų 
gynimas teisme 
ar kitoje 
institucijoje 

Vardas, pavardė, 
pareigos, darbo vieta, 
adresas, elektroninio 
pašto adresas, kontaktinis 
telefono numeris, 
pretenzijos / skundo / 
ginčo dokumentų 
nagrinėjimo metu gauti 
duomenys, įgaliojimo 
turinys, kitų su skundo / 
pretenzijos / ginčo 
nagrinėjimu susijusių 
asmenų duomenys 
(liudininkų, ekspertų ir 
pan. duomenys) 

Visą prašymų, 
skundų, 
nagrinėjimo 
neteismine 
tvarka laikotarpį 
ir 10 metų po 
užklausos 
administravimo 
pabaigos, 
išskyrus atvejus, 
kai vadovaujantis 
Lietuvos 
vyriausiojo 
archyvaro 2011 
m. kovo 9 d. 
įsakymu Nr. V-
100 patvirtinta 
Bendrųjų 
dokumentų 
saugojimo 
terminų rodykle, 
taikomas ilgesnis 
saugojimo 
terminas 
 
Teisminių ginčų 
dokumentai 
saugomi visą 
ginčo 
nagrinėjimo 
laikotarpį ir 10 
metų po galutinio 
sprendimo 
įsiteisėjimo, 
išskyrus atvejus, 
kai vadovaujantis 
Lietuvos 
vyriausiojo 
archyvaro 2011 
m. kovo 9 d. 
įsakymu Nr. V-
100 patvirtinta 
Bendrųjų 
dokumentų 
rodyklę, 
taikomas ilgesnis 
terminas 

Siekis 
įvykdyti 
duomenų 
valdytojui 
nustatytą 
teisinę 
prievolę 
(BDAR 6 
straipsnio 1 
dalies c) 
punktas) 
 
Teisėti 
duomenų 
valdytojo ar 
trečiosios 
šalies 
interesai 
(BDAR 6 
straipsnio 1 
dalies f) 
punktas) 



Informavimas 
apie Mūsų 
teikiamas 
paslaugas, Mūsų 
paslaugų 
kokybės 
vertinimas, 
investuotojų 
paslaugų 
vartojimo 
įpročių ir 
poreikių analizė, 
siekiant 
užtikrinti, 
tinkamą asmenų 
aptarnavimą ir 
asmeninių 
pasiūlymų 
teikimą, kitas 
tiesioginės 
rinkodaros 
vykdymas 

Vardas, pavardė, adresas, 
elektroninio pašto 
adresas, kontaktinis 
telefono numeris, 
anketose, apklausose 
prašomi nurodyti 
duomenys, paslaugų 
vertinimų turinys 

Duomenys 
saugomi 2 metus 
nuo jų gavimo 
dienos, nebent 
asmuo savo 
duotą sutikimą 
atšaukia anksčiau 
 

Duomenų 
subjekto 
sutikimas 
tokiam 
duomenų 
tvarkymui 
(BDAR 6 
straipsnio  
dalies a) 
punktas) 
 
Teisėti 
duomenų 
valdytojo 
šalies 
interesai 
(BDAR 6 
straipsnio 1 
dalies f) 
punktas) 

Užklausų, gautų 
telefonu bei el. 
paštu, 
administravimas 

Vardas, pavardė, 
elektroninio pašto 
adresas, telefono 
numeris, adresas, 
atstovaujamos bendrovės 
pavadinimas, pareigos 
užklausos tema, užklausos 
turinys 

Su užklausomis 
susiję duomenys 
saugomi visą 
komunikacijos 
laikotarpį ir 1 
(vienus) metus 
po komunikacijos 
pabaigos 
 
Sutikimo 
pagrindu 
tvarkomi 
duomenys 
saugomi kaip 
nurodyta 
anksčiau, nebent 
asmuo atšaukia 
savo duotą 
sutikimą 

Duomenų 
subjekto 
sutikimas 
tokiam 
duomenų 
tvarkymui 
(BDAR 6 
straipsnio  
dalies a) 
punktas) 
 
Teisėti 
duomenų 
valdytojo 
šalies 
interesai 
(BDAR 6 
straipsnio 1 
dalies f) 
punktas) 

 

 

Jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų Asmens duomenis 

aukščiau nurodytais tikslais, kai jie tvarkomi sutikimo pagrindu, pasikreipę Privatumo politikoje 

nurodytais kontaktais. 

2.5.  Taikomų teisės aktų numatyta apimtimi, greta Jūsų pateiktos informacijos, Mūsų automatiškai 

surinktų Asmens duomenų, Jums naudojantis Interneto svetaine, socialiniais tinklais, kitais 

skaitmeniniais kanalais  Mes taip pat galime gauti informaciją apie Jus iš kitų šaltinių, pvz., viešai 



prieinamų registrų, duomenų bazių, rinkodaros partnerių, socialinių tinklų platformų ir kitų trečiųjų 

šalių. 

2.6.  Mes administruojame paskyrą socialiniame tinkle „LinkedIn“. Jame talpiname informaciją apie save ir 

savo veiklą. Paskyrų naudotojams taikoma šio socialinio tinklo privatumo politika ir taisyklės. Ši 

Privatumo politika, kai lankotės Mūsų paskyrose, Jūsų paskyroms ir jose esančiai informacijai yra 

taikoma tiek, kiek numatyta šioje Privatumo politikoje ir kiek ji logiškai apima Jūsų atliekamus 

veiksmus. 

2.7. Jeigu skelbiate informaciją bendraudami su mumis „LinkedIn“, priklausomai nuo Jūsų pasirinktų 

privatumo nustatymų, skelbiama informacija gali būti paskelbta internete viešai. Norėdami sužinoti 

daugiau informacijos apie tai, kaip kontroliuoti Jūsų privatumo nustatymus, ir kaip „LinkedIn“ tvarko 

Jūsų asmeninę informaciją, ieškokite informacijos „LinkedIn“ privatumo nuostatuose ir naudojimo 

taisyklėse. 

2.8. Jūs turite teisę keisti ir atnaujinti savo Mums pateiktą informaciją. Kai kuriais atvejais (pavyzdžiui 

teikiant Jums pasiūlymus bei paslaugas, primenant apie mokymus ir pan.) Mums būtina turėti tikslią 

naujausią su Jumis susijusią informaciją, reikalingą kokybiškam paslaugų teikimui, todėl Jūsų galime 

paprašyti periodiškai patvirtinti, kad Mūsų turima informacija apie Jus yra teisinga arba atnaujinti 

informaciją. 

 

 

3. KAIP NAUDOJAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS IR KOKIU PRINCIPŲ LAIKOMĖS 

 

3.1. Mes renkame ir tvarkome tik tokus Asmens duomenis, kurių reikia, kad galėtume pasiekti tikslus, 

kuriais jie yra renkami. Nerenkame ir nesaugome Asmens duomenų, kurie būtų nesusiję su Mūsų 

veiklos vykdymu ir Mūsų paslaugų ar pasiūlymų Jums teikimu. 

3.2. Tvarkydami Jūsų Asmens duomenis, Mes: 

3.2.1. Laikomės galiojančių ir taikomų teisės aktų (Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir 

kt.), tame tarpe ir BDAR, reikalavimų; 

3.2.2. Tvarkome Jūsų Asmens duomenis teisėtų, sąžiningu ir skaidriu būdu; 

3.2.3. Renkame Jūsų Asmens duomenis nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir 

netvarkome su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus tiek, kiek tai leidžia teisės aktai; 

3.2.4. Imamės visų pagristų priemonių užtikrinti, kad Asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar 

išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas 

jų tvarkymas arba jie sunaikinami; 

3.2.5.  Laikome juos tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina 

tais tikslais, kuriais Asmens duomenys yra tvarkomi; 

3.2.6. Neteikiame Asmens duomenų tretiesiems asmenims ir neviešiname jų, išskyrus atvejus, 

nurodytus Privatumo politikoje ar taikytinuose teisės aktuose; 

3.2.7. Užtikriname, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi tokiu būdu, kad, taikant atitinkamas 

technines ar organizacines priemones, būtų užtikrintas tinkamas Asmens duomenų saugumas, 

įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo 

netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo. 

 

4. KAM PERDUODAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS 

 

4.1.  Jūsų Asmens duomenis galime perduoti jeigu: 

4.1.1.  Yra Jūsų sutikimas atskleisti Asmens duomenis tretiems asmenims; 



4.1.2. Mūsų partneriams ir patikimoms trečiosioms šalims, padedant Mums teikti paslaugas ir Mūsų 

pasiūlymus ar kitaip vykdyti Mūsų veiklą. Tokiems asmenims Mes suteiksime tik tiek Asmens 

duomenų, kiek bus būtina konkrečiai paslaugai suteikti; 

4.1.3. Valstybės įstaigoms ir institucijoms, teisėsaugos institucijoms, teismams, kitiems asmenims, 

vykdantiems įstatymų pavestas funkcijas Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka. 

Šiems subjektams teikiame įstatymų nustatytą ar pačių subjektų nurodytą privalomą teikti 

informaciją; 

4.1.4. Pasitelktiems Asmens duomenų tvarkytojams (pavyzdžiui, IT, serverio paslaugas, svetainės 

administravimo paslaugas teikiančioms bendrovėms, analizę atliekančioms bendrovėms, 

mokėjimų tarpininkams, draudimo tarpininkams, pan.). Iš tvarkytojų Mes reikalaujame, kad jie 

Asmens duomenis saugotų, juos tvarkytų ir su jais elgtųsi taip pat atsakingai, kaip ir Mes ir tik 

vadovaujantis Mūsų nurodymais; 

4.1.5. Jeigu prireiktų – bendrovėms, kurios ketintų pirkti arba pirktų Bendrovės verslą arba vykdytų 

su Mumis jungtinę veiklą; 

4.1.6. Skolų išieškojimo įmonėms, kurioms perleidžiami reikalavimai į kliento įsiskolinimą, teismams, 

neteisminėms ginčų nagrinėjimo institucijoms ir bankroto administratoriams. 

 

4.2. Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami už Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) ribų tik 

esant šioms sąlygoms: 

4.2.1. Duomenys perduodami tik Mūsų patikimiems partneriams užtikrinantiems mūsų paslaugų 

Jums teikimą; 

4.2.2. Su tokiais partneriais yra pasirašytos duomenų tvarkymo sutartys, kuriomis jie užtikrina Jūsų 

Asmens duomenų saugumą pagal teisės aktų, įskaitant BDAR, reikalavimus; 

4.2.3. Europos Sąjungos Komisija yra priėmusi sprendimą dėl valstybės, kurioje yra įsisteigęs Mūsų 

partneris, tinkamumo, t.y. užtikrinamas tinkamo lygio saugumas; 

4.2.4. Jūs davėte sutikimą dėl Jūsų Asmens duomenų perdavimo už EEE ribų. 

 

5. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS 

 

5.1. Jūs kaip duomenų subjektas, turite tokias su Jūsų Asmens duomenimis susijusias teises: 

5.1.1. Žinoti (būti informuotas) apie savo Asmens duomenų tvarkymą (teisė žinoti); 

5.1.2. Susipažinti su savo Asmens duomenimis ir kaip ir kokiais tikslais jie yra tvarkomi (teisė 

susipažinti); 

5.1.3. Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į Asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius 

Asmens duomenis (teisė ištaisyti); 

5.1.4. Reikalauti sunaikinti savo Asmens duomenis arba sustabdyti savo Asmens duomenų tvarkymo 

veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“); 

5.1.5. Reikalauti, kad Mes apribotume Asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių 

(teisė apriboti); 

5.1.6. Teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti). Šį teisė bus įgyvendinama tik tuo atveju, jei 

egzistuoja jos įgyvendinimo pagrindai ir tinkamos techninės priemonės, užtikrinančios, kad 

perkeliant prašomus Asmens duomenis kitų asmenų duomenimis nebus sukeltas saugumo 

pažeidimo pavojus; 

5.1.7. Nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų Asmens duomenys, kai Mes Asmens duomenis tvarkome 

teisėto Bendrovės ar trečiosios šalies intereso pagrindu, įskaitant profiliavimą. Jums 

prieštaravus, Mes Jūsų asmens duomenis toliau galėsime tvarkyti tik dėl įtikinamų teisėtų 

priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves,  arba siekiant pareikšti, 

vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus; 



5.1.8. Atšaukti duotą sutikimą, kad būtų tvarkomi Jūsų Asmens duomenys, kai šie duomenys 

tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą*, kiek tai 

susiję su tiesiogine rinkodara. 

5.2. Jei nenorite, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant 

profiliavimą, galite atsisakyti tokio tvarkymo pasikreipę el. paštu adresu dpo@groacapital.com arba 

kitu būdu, kurio instrukcijos nurodytos žinutėje su teikiama naujiena. 

5.3. Mes galime atsisakyti įgyvendinti aukščiau išvardintas Jūsų teises, išskyrus nesutikimą tvarkyti Asmens 

duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, ar kitais atvejais, kai Asmens duomenys tvarkomi Jūsų 

sutikimu, kai Jūsų prašymo mums leidžia netenkinti Asmens duomenų apsaugos įstatymo arba BDAR 

nuostatos, ar, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų tarnybinės ar profesinės 

etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto, Bendrovės ir kitų 

asmenų teisių ir laisvių apsaugą. 

5.4. Bet kokį prašymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Jūs galite pateikti Mums adresu: Dominikonų 

g. 9, Vilnius, Lietuvos Respublika, el. paštu adresu dpo@groacapital.com. Gavę prašymą, Mes, tam kad 

geriau suprastume Jūsų prašymo turinį, galime paprašyti užpildyti reikiamas formas, taip pat pateikti 

asmens dokumentą ar kitą informaciją, kuri Mums padės įsitikinti Jūsų tapatybe. Pateikus prašymą el. 

paštu, atsižvelgiant į jo turinį, mes galime paprašyti atvykti pas mus ar pateikti prašymą raštu. 

5.5. Mes, gavę Jūsų prašymą ar nurodymą, dėl Asmens duomenų tvarkymo, į jį atsakome nedelsdami, 

tačiau ne vėliau kaip per vieną mėnesį, ir atliksime prašyme nurodytus veiksmus arba informuosime, 

kodėl atsisakome juos atlikti. Prireikus, nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar  dviem mėnesiams, 

atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo 

dienos Mes informuosime Jus apie tokį pratęsimą.  

5.6. Tuo atveju, kai Mes nesiimame jokių veiksmų dėl Jūsų prašymo, apie tai Mes Jus informuosime 

nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo dienos.  

5.7. Jei Jums paprašius Asmens duomenys yra ištrinami, Mes saugosime tik informacijos kopijas, kurios yra 

būtinos siekiant apsaugoti Mūsų ir kitų asmenų teisėtus interesus, laikytis valstybės institucijų 

įsipareigojimų, spręsti ginčus, atpažinti trikdžius arba laikytis bet kokių susitarimų, kuriuos esate sudarę 

su mumis.  

 

6. NAUJIENŲ SIUNTIMAS IR TEIRAVIMASIS APIE PASLAUGŲ KOKYBĘ 

 

6.1. Jūs galite duoti Mums sutikimą, jei pageidaujate gauti Mūsų naujienas ir pasiūlymus. Jums sutikus, Jūsų 

nurodytu el. pašto adresu Jums bus siunčiamos naujienos apie Mūsų teikiamas paslaugas.  

6.2. Jums sutikus Mes el. pašto adresu ar telefonu galime teirautis apie Mūsų teikiamų paslaugų kokybę, 

pakviesti užpildyti kokybės vertinimo anketas.  

6.3. Išsiuntę  naujienas Mes galime rinkti informaciją apie juos gavusius asmenis, pavyzdžiui, kurį pranešimą 

asmenys atidarė, kokias nuorodas spaudė ir pan. Tokia informacija renkama, siekiant pasiūlyti Jums 

aktualias ir labiau pritaikytas naujienas.  

6.4. Jūsų kontaktai gali būti perduoti Mūsų partneriams / tvarkytojams, kurie Mums teikia naujienų 

siuntimo ar kokybės vertinimo paslaugas. 

6.5. Jums sutikus gauti naujienas ar pasidalinti nuomone apie Mūsų teikiamų paslaugų kokybę, Jūs bet kada 

galite atšaukti savo sutikimą, kaip numatyta Privatumo politikos 5.2 papunktyje ar kartu su teikiama 

naujiena nurodytu būdu. Gavę šį pranešimą, Mes nedelsiant nutrauksime naujienų siuntimą Jūsų 

kontaktais. 

6.6. Sutikimo atšaukimas automatiškai neįpareigoja Mus sunaikinti naujienų siuntimą Jūsų kontaktais.  

 

7. KAIP MES SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS? 
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7.1. Jūsų Asmens duomenys tvarkomi atsakingai, saugiai ir yra saugomi nuo praradimo, neleistino 

naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume visą informaciją, 

kurią renkame nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat 

nuo bet kokio neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet 

kokio kito neteisėto tvarkymo. Asmens duomenų saugumo priemonės nustatomos atsižvelgiant į 

rizikas, kurios kyla tvarkant Asmens duomenis.  

7.2. Mūsų darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti Jūsų Asmens 

duomenų. 

 

8. KAIP MES NAUDOJAME SLAPUKUS IR KITAS SEKIMO TECHNOLOGIJAS? 

 

8.1. Mūsų Interneto svetainėje naudojami slapukai (mažos rinkmenos, išsaugomos interneto svetainės 

lankytojų įrenginio kietajame diske), kad būtų galima atskirti Jus nuo kitų Interneto svetainės lankytojų. 

Slapukų surinkta informacija leidžia užtikrinti Jūsų patogesnį naršymą.  

8.2. Mes naudojame slapukus siekdami analizuoti informacijos srautus, skatinti pasitikėjimą Interneto 

svetaine bei užtikrinti jos saugumą. 

8.3. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrengti būtų  įrašomi slapukai, galite pakeisti savo 

interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Jei norite 

slapukų atsisakyti savo mobiliajame įrenginyje, Jūs turite sekti šio įrenginio gamintojo instrukcijas. 

Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti 

tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Išsamesnė 

informacija pateikta adresu AllAboutCookies.org. 

8.4. Mes galime naudoti privalomus slapukus, kurie yra būtini interneto svetainės sistemos veikimui 

užtikrinti, funkcinius slapukus, kurie skirti analizuoti Interneto svetainės lankymą, įsiminti vartotojų 

pageidavimus ir pritaikyti juos Interneto svetainei, kad mes galėtume suteikti patobulintas funkcijas, 

trečiųjų asmenų slapukus, kuriuos naudoja trečiosios šalys. 

8.5. Mūsų administruojamoje Interneto svetainėje (https://www.freedom36.lt) naudojami slapukai: 

 

 
 

8.5.1. Būtinieji/ sisteminiai slapukai - Šie slapukai Interneto svetainėje yra būtini tam, kad Jūs 

galėtumėte naršyti ir naudotis Interneto svetainės funkcijomis, pvz., įsiminti formose įvestą 

informaciją seanso metu, prieiti prie apsaugotų mūsų interneto svetainės vietų. Be šių 

slapukų taptų neįmanoma teikti tam tikras Interneto svetainės paslaugas arba ji veiktų ne taip 

sklandžiai, kaip turėtų. Dėl šios priežasties būtinųjų techninių slapukų atsisakyti nėra 

galimybės; 

8.5.2. Funkciniai slapukai - Naudojant šiuos slapukus Interneto svetainės lankytojai gali išvengti 

nustatymų keitimo kaskart apsilankius Interneto svetainėje. Šie slapukai padeda įsiminti Jūsų 

pasirinkimus ir nustatymus (pvz., kalbos). Funkciniai slapukai taip pat įsimena Jūsų padarytus 

https://www.freedom36.lt/


pakeitimus, taip pat kitus veiksmus, pvz., kai Interneto svetainėje paliekate komentarą (jeigu 

tokia galimybė yra suteikiama). Funkciniai slapukai neseka Jūsų veiksmų kitose svetainėse; 

8.5.3. Analitiniai slapukai - Analitiniai slapukai mums parodo, ar buvote jau buvote lankęsis 

Interneto svetainėje. Šie slapukai padeda mums sekti vartotojų skaičių ir jų apsilankymo 

periodiškumą. Šie slapukai renka informaciją apie Interneto svetainės naudojimą ir padeda 

tobulinti Interneto svetainės veikimą. Pavyzdžiui, analitiniai slapukai gali parodyti, kuriuose 

puslapiuose lankomasi dažniausiai, padėti registruoti Interneto svetainėje vykstančius 

nesklandumus ir pan. 

8.6. Mūsų administruojamoje interneto svetainėje (www.groacapital.com) naudojami slapukai: 

  
 

9. SUSISIEKITE SU MUMIS 

 

9.1. Jei dėl Privatumo politikoje pateiktos informacijos Jums iškiltų klausimų, arba norite pateikti skundą 

dėl mūsų atlikto Asmens duomenų tvarkymo, prašome kreiptis: 

Paštu: Dominikonų g. 9, Vilnius, Lietuvos Respublika 

El. paštu: dpo@groacapital.com. 

9.2. Mes bendradarbiausime su Jumis ir stengsimės nedelsiant išspręsti visu klausimus Privatumo politikos 

5.5 papunktyje nurodytais terminais. 

9.3. Jei manote, kad vadovaujantis BDAR Jūsų teisės buvo pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei 

duomenų apsaugos inspekcijai, daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis galite surasti interneto 

svetainėje – http://vdai.lrv.lt . Mes siekiame operatyviai ir taikiai išspręsti visus ginčus, tad visų pirma 

kviečiame kreiptis į Mus.  

 

10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

10.1. Mes turime teisę vienašališkai keisti Privatumo politikos sąlygas. Apie pakeitimus pranešame Interneto 

svetainėje, patalpindami atnaujintą Privatumo politiką, ar kitais įprastais komunikacijos būdais. 

Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo atnaujinimo datos, nurodytos Privatumo 

politikoje, nebent būtų nurodytas kitas įsigaliojimo terminas. 

10.2. Jei Jūs po Privatumo politikos sąlygų pakeitimo it toliau naudojatės Interneto svetaine, susisiekiate su 

Mumis, yra laikoma, kad Jūs sutikote su pakeistomis Privatumo politikos sąlygomis.  

10.3. Nesutarimai dėl šios Privatumo politikos vykdymo sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, 

nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 
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