
 

1 

 

 

PRIVATUMO PRANEŠIMAS  

 

1. Įvadas 

Pristatome Jums „SMC“ privatumo pranešimą 

 

Veikiančios Europoje „SMC“ dukterinės įmonės gerbia Jūsų privatumą ir griežtai 

laikosi Jūsų asmens duomenų apsaugos reikalavimų. 

 

Šiame privatumo pranešime pateikiame informaciją apie įmonių vykdomus Jūsų 

asmens duomenų apdorojimo, naudojimo, saugojimo ir apsaugos procesus, 

atitinkančius ES bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – GDPR), 

įsigaliosiančio 2018 m. gegužės 25 d., reikalavimus. 

 

Papildomos arba išsamesnės informacijos kreipkitės į vietos „SMC“ Duomenų 

apsaugos skyriaus darbuotoją / koordinatorių. 

 

2. Bendrojo pob ūdžio informacija 

Šis pranešimas yra skirtas Jums, jeigu Jūs esate Klientas, Pardavėjas, Verslo 

partneris arba www.smclt.lt tinklalapio naudotojas, taip pat, jeigu Jūs esate 

Kliento, Pardavėjo arba Verslo partnerio darbuotojas, vykdantis veiklą, susijusią 

su SMC Pneumatics, UAB veikla. 

 

3. Asmens duomen ų kategorijos 

SMC Pneumatics, UAB renka, apdoroja ir naudoja šių kategorijų asmens 

duomenis, nebent vietos teisės aktai numato kitaip: 

 

- vardas 

- pareigos 

- verslo kontaktinė informacija 

- darbdavio vardas / pavadinimas 

- komunikacijos turinys (pvz., el. laiškų ar verslo raštų) 
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- registracijos tinklalapyje ir tinklalapio naudojimo informacija 

- kontaktiniai duomenys 

- suteikti arba pasiūlyti produktai ir paslaugos 

- sąskaitos faktūros ir mokėjimo informacija 

- verslo santykių istorija 

 

4. Asmens duomen ų apdorojimo tikslai 

Klientų, Pardavėjo, Verslo partnerių arba Naudotojų arba jų darbuotojų asmens 

duomenys renkami, tvarkomi (apdorojami) ir naudojami sutartiniams 

įsipareigojimams vykdyti, įskaitant sąskaitų tvarkymą, bendravimą, teisinės ir 

atitikties užtikrinimo veiklą, rinkodarą ir ryšių su klientais valdymą, sukčiavimo 

prevenciją ir saugumo veiklą. 

 

5. Teisiniai pagrindai 

SMC Pneumatics, UAB tvarko (apdoroja) Jūsų asmens duomenis tiek, kiek toks 

apdorojimas yra teisiškai leidžiamas. Toliau mes pateikiame teisinį pagrindą, 

kuriuo remiantis SMC Pneumatics, UAB vykdo asmens duomenų apdorojimą. 

Prašome atkreipti dėmesį, kad pateikiamas teisinių principų sąrašas nėra 

baigtinis, jis naudojamas kaip pavyzdys, iliustruojantis SMC Pneumatics, UAB 

vykdomą asmens duomenų tvarkymą. 

 

- Sutikimas - SMC Pneumatics, UAB tvarko tam tikrus asmens duomenis, 

kuriems tvarkyti yra gautas Jūsų išankstinis sutikimas, pvz., kai leidote atsiųsti 

Jums rinkodaros medžiagą elektroniniu paštu. Turite teisę bet kuriuo metu 

atšaukti sutikimo galiojimą. 

 

- Sutartiniai santykiai su Klientu, Pardavėju ar verslo partneriu – SMC 

Pneumatics, UAB gali su Jumis sudaryti teisines sutartis. SMC Pneumatics, 

UAB tvarko Jūsų asmens duomenis, siekdama įvykdyti sutartyse numatytus 

teisinius įsipareigojimus. 
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- Atitiktis teisiniams įsipareigojimams. SMC Pneumatics, UAB laikosi tam tikrų 

įstatyminių reikalavimų. Tokiems teisiniams įsipareigojimams įvykdyti kartais 

gali prireikti tvarkyti tam tikrus asmeninius, o kartais ir slaptus asmeninius 

duomenis. 

 

- SMC Pneumatics, UAB, SMC Group įmonių ir kitų trečiųjų šalių teisėtas 

interesas - SMC Pneumatics, UAB tvarko Jūsų asmens duomenis, siekdama 

apsaugoti savo ar bet kurios trečiosios šalies interesus. Tačiau tai taikoma tik 

tuo atveju, kai Jūsų interesai nevyrauja konkrečiu atveju. 

 

Asmens duomenų pateikimas yra būtinas sukurti ir palaikyti santykius su 

Klientu, Pardavėju arba verslo partneriu ir yra atliekamas savanoriškai. Tačiau, 

jeigu nepateiksite Kliento, Pardavėjo arba Verslo partnerio duomenų, susijusio 

Kliento ir Pardavėjo valdymas ir administravimas gali vėluoti arba tapti 

neįmanomu. 

 

 

6. Gavėjų kategorija 

Prieiga prie asmens duomenų suteikiama tiems SMC Pneumatics, UAB 

darbuotojams, kuriems tokios prieigos reikia aukščiau išvardytam tikslui pasiekti 

arba kai to reikalauja įstatymai. 

 

Kartais aukščiau išvardytam tikslui pasiekti arba kai to reikalauja įstatymai SMC 

Pneumatics, UAB gali suteikti prieigą prie Jūsų asmens duomenų šioms šalims: 

 

- Kiti SMC grupės darbuotojai 

- Išorės konsultantai 

- Buhalteriai 

- valdžios institucijos 

- teismai 

- produktų ir paslaugų platintojai ir tiekėjai 

- išoriniai skirtingų paslaugų tiekėjai. 
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SMC Pneumatics, UAB iš paslaugų tiekėjų, kuriems ji galimai perduoda Jūsų 

asmens duomenis, reikalauja, kad jie tvarkytų asmens duomenis griežtai 

laikantis įmonės nustatytos procedūros ir taikytų tinkamas apsaugos priemones, 

užtikrinančias asmens duomenų konfidencialumą. 

 

7. Duomen ų perdavimas tarptautiniu mastu 

Asmens duomenys, kuriuos mes renkame ar gauname, gali būti perduoti prieš 

tai nurodytiems gavėjams tolesniam tvarkymui, savo ruožtu, duomenų gavėjai 

gali būti Europos ekonominėje erdvėje („EEE“) arba už jos ribų. Duomenų 

gavėjai už EEE ribų SMC Pneumatics, UAB ėmėsi visų priemonių, būtinų 

užtikrinti atitiktį duomenų apsaugos įstatymo nuostatoms ir saugų Asmens 

duomenų perdavimą už ES ribų, pavyzdžiui, pasirašė Duomenų perdavimo 

sutartį, parengtą pagal atitinkamas ES Komisijos pavyzdines sąlygas, taikant 

Privacy Shield Certification (JAV) politiką, patvirtintus elgesio kodeksus, 

patvirtintą sertifikavimo mechanizmą (GDPR 42 straipsnis). 

 

8. Saugojimo terminas 

SMC Pneumatics, UAB saugo Jūsų ir / arba paslaugų tiekėjų asmens duomenis 

tik ta apimtimi, kiek to reikalauja mūsų įsipareigojimų vykdymas ir tik tą laiką, 

kurio mums reikia siekiant nustatytų informacijos surinkimo tikslų pagal 

galiojančių duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus. 

 

SMC Pneumatics, UAB ištrina Jūsų asmens duomenis iš karto, kai jų nebereikia 

ir, visais atvejais, pasibaigus ilgiausiam duomenų saugojimo laikotarpiui, 

numatytam vadovaujantis galiojančių įstatymų. 

 

Asmens duomenims, pateiktiems sutartyse, verslo susirašinėjime ir raštuose, 

gali būti taikomi teisės aktais nustatyti saugojimo reikalavimai, dėl kurių jie gali 

būti saugomi iki 10 metų. Visi kiti Pardavėjo duomenys ištrinami praėjus 2 

metams nuo jūsų ir SMC Pneumatics, UAB verslo santykių nutraukimo. 
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9. Technin ės ir organizacin ės priemon ės 

SMC Pneumatics, UAB taiko tinkamas technines ir organizacines priemones 

tam, kad sumažintų iki minimumo nesankcionuoto arba neteisėto duomenų 

atskleidimo arba prieigos prie jų, arba netyčinio ar neteisėto jų praradimo, 

sugadinimo, pakeitimo arba iškraipymo riziką. Laikui bėgant, šios saugumo 

priemonės yra tobulinamos atsižvelgiant į teisinę ir technologinę plėtrą.  

 

10. Teisė į duomenis 

Jums yra suteiktos konkrečios teisinės teisės, susijusios su asmens 

duomenimis, kuriuos surenka ir tvarko SMC Pneumatics, UAB. 

 

Tam tikromis aplinkybėmis galite turėti teisę: 

 

- atšaukti savo sutikimo galiojimą, jei taikoma 

- prašyti prieigos prie Jūsų asmens duomenų 

- prašyti Jūsų asmens duomenų ištrynimo 

- prieštarauti prieš Jūsų asmens duomenų tvarkymą 

- prašyti Jūsų asmens duomenų taisymo 

- prašyti Jūsų asmens duomenų tvarkymo draudimo 

- prašyti duomenų perkėlimo. 

 

Atkreipkite dėmesį, kad šios minėtos teisės gali būti ribojamos galiojančių vietos 

duomenų apsaugos įstatymų. 

 

11. Kontaktin ė informacija 

Galite susiekti su SMC Pneumatics, UAB bet kuriuo Jums patogiu metu vos 

iškilus poreikiui peržiūrėti SMC įmonės saugomus asmens duomenis arba 

prireikus pasinaudoti Jums suteiktomis teisėmis. Jūs taip pat turite teisę pateikti 

skundą kompetentingai duomenų apsaugos priežiūros institucijai. 
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Duomenų apsaugos darbuotojas / koordinatorius: 

Dovilė Bačiulytė 

Žalgirio g. 96, LT-09300 Vilnius 

Lietuva 

Tel.: +37065097449 

E-Mail: dovile@smclt.lt 


