„Užsiregistravusių IKI SODINČIUS šiltnamių konkurse dalyvių asmens duomenis tvarko konkurso
organizatorius (UAB „Palink“). Visais atvejais Jūsų duomenys bus laikomi konfidencialiais.
Žemiau rasite daugiau svarbios informacijos apie Jūsų duomenų tvarkymą ir apie Jūsų turimas
teises. Prašome su šia informacija išsamiai susipažinti.“

INFORMACIJA
KONKURSE

APIE

ASMENS

DUOMENŲ

TVARKYMĄ

REGISTRUOJANTIS

Čia galite išsamiau sužinoti, kokia informacija apie Jus renkama, kas su ja daroma ir kam
perduodama, kai dalyvaujate IKI Sodinčius šiltnamių konkurse (toliau – Konkursas). Jūsų asmens
duomenų valdytojas yra UAB „Palink“ (toliau – IKI), kodas 110193723, Lentvario g. 33, Vilnius,
tel. 8 800 11 454, el.p. info@iki.lt.
Kokią informaciją apie Jus renka IKI ir kam ji naudojama?
Konkurso vykdymas
Užsiregistravusių dalyvauti Konkurse dalyvių vardą, pavardę, mob. tel. numerį, el. pašto adresą
naudojame Konkurso administravimo tikslu: (i) sudarydami Konkurso dalyvių sąrašą, kad
patikrintume Jūsų atitikimą Konkurso taisyklėms, informuotumėme apie sėkmingą registraciją,
laimėjimą ir įteiktume prizą; (ii) kaip įrodymus, siekdami apsiginti nuo pareikštų pretenzijų ar
skundų, susijusių su Konkursu.
Minėtų duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra būtinybės įvykdyti sutartį su Jumis dėl Konkurso
vykdymo ir mūsų teisėtas interesas apginti savo interesus potencialių ginčų atveju.
Kam IKI gali perduoti Jūsų informaciją?
Jūsų duomenis gali peržiūrėti IKI darbuotojai, atsakingi už Konkursų organizavimą ir vykdymą.
Prie Jūsų pateikiamų asmens duomenų taip pat gali prieiti UAB „VIP viešosios informacijos partneriai“,
atsakinga už Konkurso dalyvių registraciją.
Kiek laiko IKI saugo Jūsų informaciją?
Konkurso vykdymo tikslais surinktus Jūsų duomenis saugome 1 metus.
Kaip galite susipažinti su savo duomenimis? Kokias dar teises turite?
Jei norėtumėte sužinoti, kokius duomenis IKI yra apie Jus surinkus, galite kreiptis į mus šiuo el.
pašto adresu: asmensduomenys@iki.lt. Šiuo adresu taip pat rašykite mums, jeigu matysite, kad
mūsų tvarkomi duomenys apie Jus yra netikslūs arba pasikeitę. Jūs taip pat turite teisę prašyti, kad
Jūsų duomenys būtų ištrinti bei prašyti apriboti duomenų tvarkymą.
Taip pat galite kreiptis į UAB „Palink“ duomenų apsaugos pareigūną, tel. 370 5 260 17 81, el. p.
asmensduomenys@iki.lt.
Kur kreiptis dėl teisių pažeidimo?
Jei manote, kad Jūsų teisės į privatumą buvo pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų
apsaugos inspekcijai, 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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