
 

DUOMENŲ APSAUGOS PRANEŠIMAS 

 

Šis duomenų apsaugos pranešimas taikomas visiems asmens duomenims, kuriuos mums pateikiate arba 

kuriuos surenkame ir tvarkome Jums remiant kovos su koronavirusu „Gydymo įstaigų paramos fondą”, 

juridinio asmens kodas 303047517, registruotos buveinės adresas Santariškių g. 7, LT-08406, Vilnius, 

fondas@vuvl.lt, duomenys saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre (toliau vadinama 

Fondu), interneto svetaine http://draugeiveiksim.lt.  

 

Tikslas 

Fondas tvarko Jūsų asmens duomenis (vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys, mokėjimo informacija ir 

paramos suma), kuriuos pateikiate paremdami kovos su koronavirusu „Gydymo įstaigų paramos fondą”. 

Jūsų duomenų tvarkymo tikslas organizuoti bei pateikti informaciją apie Fondo veiklą ir priimti paramą.  

 

Jūsų vardas ir pavardė ir (arba) įmonės pavadinimas gali būti skelbiami šiame tinklapyje ar socialiniuose 

tinkluose bei kitose komunikacijos priemonėse su tikslu informuoti apie prie šios kilnios misijos 

prisijungusius asmenis. Jei nenorite, kad Jūsų vardas ir pavardė būtų nurodomi tokioje komunikacijoje ir 

(ar) skelbiami viešai, informuokite mus adresu fondas@vuvl.lt.  

 

Pagrindas 

Fondas tvarko paramos teikėjų duomenis remdamasis sutarties vykdymo tikslu ir pagrindu. Fondas viešina 

Jūsų duomenis remdamasis teisėtu interesu informuoti visuomenę apie prie fondo prisijungusius asmenis.  

 

Saugojimo terminas 

Visus Jūsų asmens duomenis mes tvarkome ir saugome ne ilgiau, nei reikalinga šiame pranešime 

nurodytais tikslais. Jūsų duomenis saugosime 10 metų. 

 

Duomenų perdavimas 

Jūsų asmens duomenis galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums administruoti 

mūsų interneto svetainę, saugoti jos duomenis bei teikti paslaugas. Tokiais asmenimis gali būti duomenų 

bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, debesijos paslaugų 

teikėjai ir pan. 

 

Jūsų teisės 

Jūs turite šias teises, susijusias su Jūsų asmens duomenimis: 

- prašyti, kad Fondas leistų susipažinti su duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų 
duomenų tvarkymą; 

- teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi; 
- teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu 

formatu (teisė į duomenų perkeliamumą); 
- teisę atšaukti sutikimą; 
- teisę pateikti skundą priežiūros institucijai.  

 

Kontaktai  

Jūs galite pasinaudoti savo teisėmis kreipdamiesi į Fondą el. paštu fondas@vuvl.lt.  

 

Galiojimas ir pakeitimai 

Šis pranešimas galioja nuo 2020 m. balandžio 27 d. Jei pakeisime šį privatumo pranešimą, paskelbsime jo 

atnaujintą versiją savo svetainėje. Privatumo pranešimo pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja po jų 

paskelbimo interneto svetainėje momento. 
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