
PRIVATUMO POLITIKA  

Šioje Privatumo politikoje (toliau – ir Politika) informuojame, kodėl Lietuvos paraplegikų asociacija 

(toliau – ir LPA) renka ir naudoja jūsų asmens duomenimis, susijusiais su jūsų, kaip nario ar (ir) 

paslaugų gavėjo, santykiais su LPA.  

 

1. Duomenų valdytojas 

Vadovaujantis visais galiojančiais duomenų apsaugos teisės aktais, jūsų asmens duomenų valdytojas 

yra LPA, kuri turi užtikrinti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi vadovaujantis šia Politika ir 

galiojančiais duomenų apsaugos teisės aktais. 

Duomenų valdytojo kontaktiniai duomenys nurodyti šiame tinklalapyje. 

LPA patvirtina, kad Jūsų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos 

Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų, bus taikomos visos 

protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad surinkti duomenys būtų apsaugomi nuo 

praradimo, neleistino naudojimo ir/ar pakeitimų. Jūs patikite LPA savo asmens duomenis ir suteikiate 

jai teisę juos tvarkyti šioje Politikoje numatyta apimtimi, būdais ir tikslais. Politikoje vartojamos 

sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 

2016/679 (ES). 

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte šią Politiką, nes, kiekvieną kartą lankydami šią interneto 

svetainę, sutinkate su čia aprašytomis sąlygomis. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome 

nesilankyti mūsų svetainėje, bei nesinaudoti jos turiniu ir/ar paslaugomis. 

 

2. Asmens duomenų rinkimas 

Jūsų asmens duomenis galime rinkti būdais, kurie paaiškinti žemiau. Asmens duomenis, pateikiate 

Jūs, kai susisiekiate su mumis (pavyzdžiui, užsiregistravę dalyvauti LPA organizuojamuose 

projektuose arba kreipęsi dėl konsultacijų). Asmens duomenis, kuriuos renkame, sudaro, pvz., šios 

duomenų kategorijos:  

• Bendrieji asmens duomenys – vardas ir pavardė, gimimo data, asmens ar (ir) neįgaliojo 

dokumento duomenys ir kopija. 

• Duomenys apie negalės pobūdį, judėjimo būdas ir pan. 

• Susirašinėjimo ir kiti duomenys, projektų, veiklos ir paslaugų vykdymo kontekste. 



 

3. Asmens duomenų tvarkymo tikslas ir teisinis pagrindas 

Aukščiau pateikiama informacija yra tvarkoma siekiant šių tikslų: 

• Identifikuoti Jus kaip LPA narį ar norintį gauti paslaugas asmenį; 

• Suteikti galimybę Jums užsiregistruoti į LPA organizuojamus mokymus, konferencijas ir kitus 

renginius; 

• Suteikti Jums naujausią ir aktualią informaciją apie LPA veiklą. 

Tikslai, kuriais Asociacija tvarko Jūsų asmens duomenis su atitinkamu teisiniu pagrindu ir tvarkomais 

asmens duomenimis pateikiami šioje lentelėje: 

 

Tikslas Teisinis pagrindas Asmens duomenys 

Identifikuoti Jus kaip  

LPA narį ar norintį gauti 

paslaugas asmenį. 

Jūsų pateiktas prašymas dėl 

narystės LPA ar dalyvauti 

organizuojamuose projektuose, ar 

registravimąsis gauti paslaugas. 

Vardas, pavardė, gimimo data, telefono 

numeris, elektroninio pašto adresas. 

Suteikti galimybę Jums 

užsiregistruoti į LPA 

organizuojamus 

mokymus/konferencijas/ 

ir kitus renginius 

Jūsų užpildyta registracijos forma ar 

registravimąsis telefonu.  

Vardas, pavardė, negalės pobūdis, 

telefono numeris, elektroninio pašto 

adresas. 

Statistika ir ataskaitos 

valstybės valdymo 

institucijoms. 

Jūsų pateikti duomenys dalyvaujant 

projektuose ar (ir) gaunant 

paslaugas. 

Šiais tikslais LPA naudoja tik Jūsų 

pateiktus duomenis. 

 

Tais atvejais, kai LPA negalės remtis vienu iš šioje lentelėje pateikiamų teisinių pagrindų,  prašys Jūsų 

sutikimo prieš pradėdami tvarkyti Jūsų asmens duomenis (tokie atvejai, bus aiškūs iš aplinkybių ir 

konteksto). 

Tais atvejais, kai LPA tvarkys Jūsų asmens duomenis kitais tikslais negu nurodyta šiose taisyklėse, 

LPA Jus apie tai informuos pateikdama atskirą pranešimą. 

Jeigu Jūs pateikiate LPA kitų su Jumis susijusių asmenų duomenis, turėtumėte Juos informuoti, ir jei 

reikia, gauti šių asmenų sutikimą bei supažindinti Juos su šia Politika. 

 



4. Kam LPA perduoda jūsų asmens duomenis? 

LPA įsipareigoja neperduoti kitoms šalims Jūsų asmens duomenų, išskyrus tuos atvejus, kai to 

reikalaujama pagal teisės aktus arba tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teisėtus interesus. 

 

5. Ką LPA daro, kad apsaugotų Jūsų informaciją? 

LPA taiko protingas bei atitinkamas fizines ir technines priemones, kad būtų apsaugota informacija, 

kurią LPA  renka veiklos tikslais. Tačiau nepamirškite, kad, nors ir LPA imasi tinkamų veiksmų Jūsų 

informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar 

belaidis ryšys nėra visiškai saugūs. 

 

6. Kiek laiko LPA tvarko ir saugo Jūsų duomenis? 

Jūsų duomenys tvarkomi ir saugomi tol, kol esate LPA nariu arba paslaugų gavėju bei tokį terminą, 

kokį nustato išorės teisės aktai. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų 

negalima būtų atgaminti. 

 

7. Kokie yra asmens duomenų apsaugos principai, kurių LPA laikosi? 

Rinkdami ir naudodami Jūsų patikėtus asmens duomenis, LPA laikosi šių principų: 

• Jūsų asmens duomenis tvarko teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir 

skaidrumo principas). 

• Jūsų asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau 

netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas). 

• Jūsų asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl 

kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas). 

• Tvarkomi asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami (tikslumo principas). 

• Jūsų asmens duomenys yra laikomi tokia forma, kad asmens tapatybę būtų galima nustatyti ne 

ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo 

trukmės apribojimo principas). 

• Jūsų asmens duomenys yra 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 (vientisumo ir konfidencialumo principas). 

8. Kokias teises Jums suteikia duomenų apsaugos teisės aktai ir kaip galite jomis pasinaudoti? 

Duomenų apsaugos teisės aktai suteikia Jums daug teisių, kuriomis Jūs galite laisvai naudotis, o LPA 

turi užtikrinti Jums tokią galimybę. 

9. Teisė susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis 

Jūs turite teisę gauti LPA patvirtinimą, ar LPA tvarko Jūsų asmens duomenis, o taip pat teisę 

susipažinti su LPA tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir informaciją apie duomenų tvarkymo 

tikslus ir apimtis. 

10. Teisė ištaisyti asmens duomenis 

Jeigu pasikeitė Jūsų  pateikti duomenys arba Jūs manote, kad tvarkoma informacija apie Jus yra 

netiksli ar neteisinga, Jūs turite teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti. 

11. Teisė atšaukti sutikimą 

Jūs turite teisę bet kada atsisakyti narystės LPA, atsisakyti gauti pateikiamą informaciją el. paštu ir 

kitais komunikacijos būdais; o taip pat atsisakyti dalyvavimo bet kokioje LPA veikloje ar gauti LPA 

teikiamas paslaugas. 

12. Teisė pateikti skundą 

Jeigu Jūs manote, kad Jūsų duomenis LPA tvarko pažeisdama duomenų apsaugos teisės aktų 

reikalavimus, pirmiausia rekomenduojama kreiptis į LPA prezidentą ar (ir) valdybą. 

13. Teisė ištrinti duomenis 

Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens 

duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), Jūs turite teisę prašyti, 

kad LPA ištrintų Jūsų asmens duomenis. Norėdami pasinaudoti šia teise, pateikite prašymą el. paštu 

info@lpa.lt 

 

14. Teisė apriboti duomenų tvarkymą 

Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens 

duomenys tvarkomi neteisėtai, Jūs užginčijate duomenų tikslumą, Jūs pateikėte prieštaravimą dėl 

duomenų tvarkymo LPA teisėto intereso pagrindu ir kt.), Jūs taip pat turite teisę apriboti Jūsų 

duomenų tvarkymą. 



Jūsų teisės bus įgyvendintos prieš tai patvirtinus jūsų tapatybę gyvai arba elektroniniu parašu. 

15. Kaip Jūs įgyvendinsite savo teises? 

Prašymą dėl aukščiau nurodytų teisių įgyvendinimo, o taip pat skundus, pranešimus ar prašymus 

(toliau – Prašymas) Jūs galite pateikti LPA el. paštu: info@lpa.lt. 

Atsakymą į Jūsų Prašymą LPA pateiks ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo 

Prašymo gavimo dienos. Išimtiniais atvejais, reikalaujančiais papildomo laiko, LPA apie tai pranešus, 

turėsime teisę pratęsti prašomų duomenų pateikimo ar kitų Jūsų Prašyme nurodytų reikalavimų 

išnagrinėjimo terminą iki 60 (šešiasdešimties) kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos. 

16. Politikos galiojimas ir pakeitimai 

Ši Politika peržiūrimos ne rečiau, kaip kartą per dvejus metus. Atnaujinę Politiką, LPA informuos apie, 

LPA nuomone, esminius pakeitimus tinklalapyje. Jei naudositės LPA teikiamu turiniu po tokio 

pranešimo paskelbimo, laikysime, kad Jūs sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime. 

17. Politikos taikymas 

Politika taikoma visiems LPA nariams, dalyviams veikloje ir paslaugų gavėjams. 

Jei pastebėjote šios Politikos neatitikimą, saugumo spragą mūsų interneto svetainėje ar turite kitų 

klausimų susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, kreipkitės į el. paštu info@lpa.lt. 

 


