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1. KĄ REIŠKIA ŠI PRIVATUMO POLITIKA? 

UAB „Būsto paskolų draudimas“ (toliau – BPD) vertina Jūsų pasitikėjimą ir siekia užtikrinti tinkamą Jūsų 
asmens duomenų apsaugą. Siekdami tinkamai įgyvendinti Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 
2016/679 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių 
duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 
(toliau – Reglamentas) taip pat Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – 
Įstatymas) reikalavimus, šioje privatumo politikoje pateikiame informaciją, susijusią su Jūsų asmens duomenų 
tvarkymu, taip pat Jūsų, kaip duomenų subjektų teisėmis (toliau – Privatumo politika ). Neradę Jums rūpimos 
informacijos, maloniai prašome kreiptis Privatumo politikoje nurodytais BPD kontaktais. 

Ši Privatumo politika taikoma visiems www.bpd.lt interneto svetainės lankytojams, taip pat esamiems, 
buvusiems BPD klientams (t. y. asmenims, kuriems BPD teikė/teikia paslaugas), skolininkams, valdybos 
nariams, taip pat asmenims, kurie yra/buvo išreiškę ketinimą naudotis BPD paslaugomis arba yra kaip 
nors susiję su BPD teikiamomis paslaugomis ar vykdoma veikla (pavyzdžiui, BPD klientų, skolininkų 
sutuoktiniai, šeimos nariai, taip pat antstoliai, bankroto administratoriai, notarai, komercinių bankų 
darbuotojai, kt.), kandidatams, dalyvaujantiems ar dalyvavusiems BPD organizuojamose personalo ar 
kitose atrankose, BPD partnerių / tiekėjų darbuotojams ir kt. 

Jeigu Jūs pateikiate / pateikėte mums kitų fizinių asmenų duomenis, privalote nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 
1 (vieną) mėnesį nuo duomenų pateikimo, supažindinti juos su šia Privatumo politika. 

Ateityje šią Privatumo politiką galime peržiūrėti ir keisti. Dėl to skatiname šią Privatumo politiką 
perskaityti periodiškai, taip pat kaskart apsilankius mūsų interneto svetainėje (www.bpd.lt). 

2. KĄ REIŠKIA PRIVATUMO POLITIKOJE NAUDOJAMOS S ĄVOKOS? 

Privatumo politikoje naudojamos sąvokos atitinka Reglamente ir/ar Įstatyme naudojamas sąvokas, tačiau 
dėl patogumo šioje Privatumo politikoje pateikiame pagrindinių sąvokų apibrėžimus: 

Asmens duomenys – tai bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę 
galima nustatyti (duomenų subjektas). Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant vardą, pavardę, 
adresą, informaciją apie sveikatą, įsiskolinimus ir kt. 

BPD – UAB „Būsto paskolų draudimas“, juridinio asmens kodas 110076079, buveinė adresu Ulonų g. 5, 
LT-08240 Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugojami LR Juridinių asmenų registro Vilniaus 
filiale. Kontaktai asmens duomenų klausimais: bpd@bpd.lt.  

Duomenų subjektas – tai fizinis asmuo, kurio asmens duomenis tvarko BPD. 

Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens 
duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka (rinkimas, įrašymas, 
rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas 
persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais 
duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas). 

3. KUR KREIPTIS? 

BPD, įgyvendindama Reglamento reikalavimus, yra paskyrusi duomenų apsaugos pareigūną. Visais su 
Jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais maloniai prašome kreiptis į BPD duomenų 
apsaugos pareigūną el. paštu bpd@bpd.lt arba adresu Ulonų g. 5, LT-08240 Vilnius, arba Bendrovės 
interneto svetainėje www.bpd.lt skiltyje „Apie mus“ skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ skelbiamais 
duomenų apsaugos pareigūno kontaktais. 
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4. KOKIUS ASMENS DUOMENIS MES TVARKOME? 

Mes renkame ir tvarkome šiuos asmens duomenis (nurodytos pagrindinės, t. y. ne visos galimos tvarkomų 
duomenų kategorijos ir duomenys; be to, gali būti, kad tvarkome tik dalį Jūsų duomenų iš žemiau nurodytų 
duomenų kategorijų ir duomenų): 

Asmens tapatybės duomenys – vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, asmens tapatybės dokumento 
duomenys. Šie duomenys sutarties su BPD sudarymo ir vykdymo atveju yra būtini, jų nepateikus, negalėsime 
Jums teikti paslaugų. Tais atvejais, kai duomenys yra teikiami teisės aktų nustatyta tvarka, jie privalo būti 
pateikti Bendrovei, kitu atveju bus laikoma, kad tinkamai neįgyvendinote teisės aktų reikalavimų.  

Kontaktiniai duomenys – telefono numeris, el. pašto adresas, adresas, bendravimo kalba.  Šie duomenys 
sutarties su BPD sudarymo ir vykdymo atveju yra būtini, jų nepateikus, negalėsime Jums teikti paslaugų. 

Duomenys apie šeimą, šeimos narius – informacija apie šeimą, paveldėtojus, jų gaunamas pajamas, 
įsipareigojimus, turimą / turėtą turtą, kontaktiniai duomenys, informacija apie šeiminę padėtį, išlaikomų asmenų 
skaičių, buvusius sutuoktinius, partnerius. Šie duomenys sutarties su BPD sudarymo ir vykdymo atveju įprastai 
yra būtini, jų nepateikus, negalėsime Jums teikti paslaugų. Tai atvejais, kai duomenys yra teikiami teisės aktų 
nustatyta tvarka, jie privalo būti pateikti Bendrovei, siekiant užtikrinti tinkamą teisės aktų reikalavimų 
įgyvendinimą, kitu atveju bus laikoma, kad tinkamai neįgyvendinote teisės aktų reikalavimų. 

Finansiniai duomenys – banko sąskaitos numeris, mokėjimo nurodymo informacija, sąskaitų išrašai, 
informacija apie pinigų likučius, informacija apie esamus ar buvusius įsiskolinimus BPD ar kitiems subjektams, 
sudarytus sandorius, gautas paskolas, būsto paskolos panaudojimą pagal paskirtį, dabartines ir/ar ankstesnes 
pajamas bei kitas išmokas, įsipareigojimus, nurašytas skolas, skolininkų skolas Jums. Šie duomenys sutarties su 
BPD sudarymo ir vykdymo atveju įprastai yra būtini, jų nepateikus, negalėsime Jums teikti paslaugų. Tais 
atvejais, kai duomenys yra teikiami teisės aktų nustatyta tvarka, jie privalo būti pateikti Bendrovei, siekiant 
užtikrinti tinkamą teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą, kitu atveju bus laikoma, kad tinkamai neįgyvendinote 
teisės aktų reikalavimų. 

Duomenys apie turtą – informacija apie esamą / buvusį turtą, jo būklę, vertę, įsigijimo ir/ar pardavimo kainą, 
informacija apie turto įkeitimą, išieškojimą iš šio turto, areštus, kitus turto apsunkinimus bei daiktines teises, 
turto bendrasavininkius, pirkėjus, pardavėjus, turto draudimą, draudimo išmokas. Šie duomenys sutarties su 
BPD sudarymo ir vykdymo atveju įprastai yra būtini, jų nepateikus, negalėsime Jums teikti paslaugų. Tais 
atvejais, kai duomenys yra teikiami teisės aktų nustatyta tvarka, jie privalo būti pateikti Bendrovei, kitu atveju 
bus laikoma, kad tinkamai neįgyvendinote teisės aktų reikalavimų.  

Duomenys apie turto ar nuosavybės kilmę – duomenys apie sudarytų sandorių šalis, sandorį tvirtinusius, 
registravusius pareigūnus ir kita sandoryje nurodyta informacija. Šie duomenys sutarties su BPD sudarymo ir 
vykdymo atveju įprastai yra būtini, jų nepateikus, negalėsime Jums teikti paslaugų. 

Duomenys apie darbovietę, profesiją – informacija apie esamą / buvusias darbovietes, vykdomą / vykdytą 
ūkinę komercinę veiklą, kitus pajamų, išmokų šaltinius, profesiją, išsilavinimą. Šie duomenys sutarties su BPD 
sudarymo ir vykdymo atveju yra būtini, jų nepateikus, negalėsime Jums teikti paslaugų. 

Duomenys, susiję su paslaugų teikimu – duomenys apie sutarčių vykdymą arba nevykdymą, galiojančias arba 
baigusias galioti kreditų draudimo ir kitas susijusias sutartis, pateiktus prašymus ir skundus, išduotus leidimus.  

Duomenys apie bylas – informacija apie dalyvavimą fizinio asmens bankroto, skyrybų, skolų priteisimo ir 
kitose civilinėse bylose, vykdomosiose ar kitokio pobūdžio bylose, tokiose bylose esanti informacija, įskaitant, 
bet neapsiribojant informaciją apie baudžiamąsias bylas, jose priimtus apkaltinamuosius nuosprendžius, 
teistumus, bylų rezultatas. Šių duomenų pateikimas nėra privalomas, išskyrus kiek tai susiję su baudžiamąja 
byla, iškelta dėl Bendrovės apdrausto įvykio ir kitais atvejais, kai toks reikalavimas yra nustatytas teisės aktais. 

Specialiųjų kategorijų asmens duomenys – duomenys apie sveikatą.  Šių duomenų pateikimas nėra 
privalomas. 

5. IŠ KUR GAUNAME J ŪSŲ ASMENS DUOMENIS?  

Mes tvarkome asmens duomenis, kuriuos mums pateikėte, kai kreipėtės dėl BPD teikiamų paslaugų, jomis 
naudojotės, teikėte prašymus, pretenzijas, paklausimus, vykdėte mokėjimus ir pan. Taip pat mes galime apjungti 
turimą informaciją apie Jus, gautą iš skirtingų šaltinių. 

Asmens duomenis taip pat galime gauti iš kitų šaltinių: 
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• Finansų įstaigų (pavyzdžiui, bankų); 
• Teisėsaugos institucijų, įskaitant teismus; 
• Bankroto administratorių, antstolių, notarų; 
• VĮ Registrų centras, kitų registrų bei valstybės institucijų; 
• Draudimo įmonių; 
• Fizinių asmenų, kai jie pateikia sutuoktinių, partnerių, vaikų, kitų susijusių asmenų, bendraskolių, 

laiduotojų, užtikrinimo priemonių davėjų ir pan. duomenis, taip pat kai pateikia kitų trečiųjų asmenų 
duomenis; 

• Iš mums sutarčių ar teisės aktų vykdymo pagrindu pateiktų dokumentų (informacija kredito ir kitose 
sutartyse, turto vertinimo ataskaitose, pažymose ir kt.); 

• Juridinių asmenų, kai Jūs esate šių juridinių asmenų atstovas, darbuotojas, kontrahentas, steigėjas, 
akcininkas, dalyvis, savininkas ar pan.; 

• Iš partnerių ar kitų juridinių asmenų, su kuriais bendradarbiaujame dėl paslaugų teikimo Jums; 
• Kitų šaltinių. 

6. KOKIAIS TIKSLAIS MES TVARKOME J ŪSŲ ASMENS DUOMENIS? 

Mes renkame ir tvarkome Jūsų asmens duomenis šiais pagrindiniais tikslais: 

Sutarčių sudarymas ir vykdymas – Jūsų asmens duomenis renkame ir tvarkome tam, kad galėtume sudaryti ir 
vykdyti draudimo sutartis ir atlikti su jomis susijusius veiksmus: identifikuoti Jus, gauti informaciją apie 
įkeičiamą turtą, Jūsų ir/ar su Jumis susijusių asmenų pajamas bei įsipareigojimus, įvertinti ir valdyti rizikas, 
pateikti Jums pasiūlymą dėl paslaugų teikimo ir parengti sutartį, vykdyti draudžiamųjų įvykių administravimą, 
draudimo išmokų administravimą, susisiekti su Jumis dėl sutarties vykdymo; taip pat kai sudarome ir vykdome 
sutartis su juridiniais asmenimis, kurių darbuotojais, atstovais jūs esate, tvarkome Jūsų kaip kontaktinių asmenų 
sutarčių vykdymo tikslais asmens duomenis. 

Įsiskolinimų valdymas – Jūsų asmens duomenis tvarkome tam, kad galėtume įgyvendinti savo teises, įtvirtintas 
su Jumis sudarytose sutartyse, atgauti pinigines lėšas, susisiekti su Jumis dėl skolų administravimo, imtis teisės 
aktuose įtvirtintų veiksmų, siekiant atgauti laiku nesumokėtas lėšas, taip pat siekiant imtis teisės aktuose 
numatytų veiksmų, siekiant atgauti skolas, veikiant trečiųjų asmenų vardu ir interesais. 

Rizikos vertinimo – Jūsų asmens duomenis renkame ir tvarkome siekdami nustatyti, ar galime suteikti 
draudimo paslaugas, kokiomis sąlygomis, taip pat tam tikrais atvejais sudaryti specialias mokėjimų atidėjimo ir 
kt. sąlygas, vykdyti teisės aktuose nustatytas pareigas, susijusias su mokumo ir įsipareigojimų vykdymo rizikos 
vertinimu, valdyti Jūsų įsiskolinimus, vykdyti reikalavimus, susijusius su veiklos rizikos valdymu ir draudimo 
techniniais atidėjiniais, atlikti vidaus apskaičiavimus ir analizes, kai tai yra būtina, vykdant sutartį, siekiant imtis 
veiksmų Jūsų prašymu, prieš sudarant sutartį ar vykdant teisinę pareigą ar siekiant teisėto BPD intereso 
užtikrinti tinkamą rizikos vertinimą. 

Teisinių prievolių vykdymas – Jūsų asmens duomenis galime tvarkyti visais atvejais, kai teisės aktai numato 
mums prievolę tvarkyti tokius duomenis, pavyzdžiui, atskleisti tam tikrą informaciją teisėsaugos institucijoms, 
teikti teisės aktuose nustatytą informaciją BPD priežiūrą atliekančioms institucijoms, skelbti viešai. 

Skundų, paklausimų, prašymų ir/ar atsakymų į juos teikimas – Jūsų asmens duomenis galime tvarkyti, 
siekdami atsakyti į institucijų ir/ar asmenų paklausimus, skundus ar prašymus. Taip pat, BPD, vykdydama 
veiklą, teikdama paslaugas, naudodamasi teisės aktuose įtvirtintomis teisėmis, gali rengti ir teikti įvairius 
prašymus, skundus, paklausimus. 

BPD teisėtų interesų įgyvendinimas – Jūsų asmens duomenis galime tvarkyti, siekdami įgyvendinti teisę 
perleisti dalį ar visas BPD akcijas, BPD prisiimtus įsipareigojimus, taip pat parduoti ar perleisti reikalavimo 
teises į dalies ar visų BPD klientų finansinius įsipareigojimus. 

Teisinių reikalavimų pateikimas, vykdymas ir gynimas – teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo, 
perleidimo ir gynimo tikslais, kai tai yra būtina vykdant sutartį, siekiant imtis veiksmų Jūsų prašymu, prieš 
sudarant sutartį ar vykdant teisinę pareigą, arba siekiant BPD teisėto intereso, susijusio su teisinių reikalavimų 
pateikimu, vykdymu ir gynimu. 

Įmonės valdymas – BPD, siekdama sušaukti valdybos posėdžius, taip pat valdybos nariams pateikti aktualią, 
reikalingą informaciją, registruoti valdybos posėdžių sprendimus ir kt., tvarko BPD valdybos narių asmens 
duomenis. 



 

 

4 
 

Duomenų tvarkymas archyvavimo, statistiniais tikslais – Jūsų asmens duomenis taip pat galime tvarkyti 
archyvavimo ir/ar statistiniais tikslais. 

Mums gali reikėti asmens Jūsų duomenų ir kitais tikslais, pavyzdžiui: 

Tiesioginės rinkodaros vykdymas – teikti paslaugų pasiūlymus, teirautis Jūsų nuomonės apie paslaugų kokybę 
ir atlikti rinkos tyrimus. Tiesioginė rinkodara vykdoma tik gavus Jūsų sutikimą ar siekiant teisėto BPD intereso. 

7. KOKIAIS TEISINIAIS PAGRINDAIS TVARKOME J ŪSŲ ASMENS DUOMENIS? 

Jūsų asmens duomenis tvarkome tik tais atvejais, kai: 

• Jūs ketinate sudaryti ar jau sudarėte sutartį su BPD; 
• Jūs davėte sutikimą; 
• Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra galimas ir/ar privalomas teisės aktų pagrindu; 
• Siekiant teisėtų BPD interesų, tokių kaip pavyzdžiui: 
− Siekiant pareikšti ir apginti BPD teisinius ar finansinius reikalavimus bei atlikti kitus veiksmus, 

siekiant apginti BPD interesus, išvengti ar sumažinti turtinio ar neturtinio pobūdžio praradimus; 
− Siekiant perleisti dalį ar visus BPD įsipareigojimus ir/ar BPD akcijas ar jų dalį; 
− Siekiant parduoti ar perleisti reikalavimo teises į dalies ar visų BPD klientų finansinius 

įsipareigojimus. 

Jei nepateiksite mums savo ir/ar reikalingų trečiųjų asmenų asmens duomenų, kurie yra būtini sudaryti ir/ar 
vykdyti sutartį, arba kurių pateikimas ir tvarkymas privalomas pagal galiojančius teisės aktus, mes negalėsime 
suteikti Jums BPD teikiamų paslaugų. 

8. KAM PERDUODAME J ŪSŲ ASMENS DUOMENIS? 

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, juos galime perduoti šiems duomenų gavėjams: 

• Valstybės įstaigoms ir institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems teisės aktais jiems pavestas 
funkcijas (teisėsaugos institucijoms, įskaitant teismus, antstoliams, notarams, advokatams, mokesčių 
administratoriui, BPD priežiūrą atliekančioms institucijoms); 

• BPD akcininkams, valdymo organų nariams; 
• Kredito ir finansų įstaigoms, su kuriomis esate ar buvote sudarę kredito sutartis, kurių įsipareigojimų 

užtikrinimui buvo sudaryta sutartis su BPD; 
• Auditoriams, teisės ir finansų konsultantams; 
• BPD pasitelktiems pagalbiniams duomenų tvarkytojams (pavyzdžiui, IT paslaugas teikiančiam 

subjektui); 
• Trečiosioms šalims, tvarkančioms registrus (Gyventojų, Nekilnojamojo turto ir kitus registrus, kuriuose 

tvarkomi asmens duomenys) arba kurios tarpininkauja, teikiant asmens duomenis iš tokių registrų; 
• Skolų išieškojimo įmonėms, teismams, neteisminėms ginčų nagrinėjimo institucijoms ir subjektams, 

bankroto administratoriams, kitiems kreditoriams bankroto bylose; 
• Asmenims, kurie užtikrina tinkamą Jūsų įsipareigojimų vykdymą BPD, tokiems kaip bendraskoliai, 

laiduotojai, garantai, įkaitų davėjai; 
• Kitiems asmenims, susijusiems su BPD paslaugų teikimu, tokiems kaip archyvavimo, pašto paslaugų 

teikėjams; 
• Tretiesiems asmenims, jei BPD būtų parduodamas, reorganizuojamas ar restruktūrizuojamas, kurie 

įsipareigotų perduotus asmens duomenis tvarkyti tik tais tikslais, kuriems jie būtų surinkti. 
 

Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus: 

• jei mes turime padaryti tai pagal įstatymą; 
• siekiant apginti savo teises ar interesus (įskaitant Jūsų duomenų pateikimą tretiesiems asmenims, 

siekiant išieškoti Jūsų įsiskolinimus mums); 
• ketinant parduoti BPD veiklą, turtą ar jo dalį, BPD įsipareigojimus, perleisti dalį ar visus BPD 

priklausančius Jūsų įsipareigojimus, atskleidžiant Jūsų asmens duomenis potencialiam veiklos ar jos 
dalies pirkėjui bei potencialiam BPD įsipareigojimų įgijėjui, taip pat realiam veiklos ar turto pirkėjui, 
reikalavimų įgijėjui; 

Jūsų asmens duomenys nebus perduodami trečiajai valstybei ir/ar tarptautinei organizacijai, jeigu nesame Jūsų 
atskirai informavę, kad Jūsų asmens duomenys bus perduoti trečiajai valstybei. 
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9. KIEK LAIKO SAUGOME J ŪSŲ ASMENS DUOMENIS? 

Jūsų asmens duomenis saugome, vadovaudamiesi 2011 m. kovo 9 d. Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakyme 
Nr. V-100 „Dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“ bei BPD vidiniuose teisės 
aktuose įtvirtintų saugojimo terminų. 

Visais atvejais Jūsų asmens duomenis tvarkome iki visiškai įvykdote prievoles pagal sutartis, sudarytas su BPD, 
bei ne ilgiau nei 10 metų po sutarčių pasibaigimo ir/ar visiško prievolių įvykdymo pagal šias sutartis. 

Visais kitais atvejais Jūsų asmens duomenis tvarkysime ne ilgiau nei būtina tikslams, kuriems šie duomenys 
buvo surinkti pasiekti, taip pat nepažeidžiant teisės aktuose nustatytų terminų. 

10. KAIP RŪPINAM ĖS JŪSŲ DUOMENŲ SAUGUMU? 

Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi laikantis Reglamento, Įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. 
Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina 
asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet 
kokio neteisėto tvarkymo. 

11. KOKIAS TEISES JŪS TURITE? 

Jūs kaip duomenų subjektas turite šias teises: 

• teisę būti informuotam; 
• teisę susipažinti su savo asmens duomenimis; 
• teisę reikalauti ištaisyti duomenis; 
• teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“); 
• teisę reikalauti apriboti duomenų tvarkymą; 
• teisę į duomenų perkeliamumą; 
• teisę nesutikti; 
• teisę reikalauti, kad asmeniui nebūtų taikomas automatizuotas atskirų sprendimų priėmimas, įskaitant 

profiliavimą; 
• teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. 

Maloniai prašome susipažinti su BPD interneto svetainėje www.bpd.lt skelbiamu Duomenų subjektų teisių 
įgyvendinimo UAB „Būsto paskolų draudimas“ tvarkos aprašu, kuriame rasite detalią informaciją dėl Jūsų 
teisių įgyvendinimo tvarkos.  

12. KANDIDAT Ų UŽIMTI DARBUOTOJ Ų AR KITAS POZICIJAS DUOMEN Ų TVARKYMAS 

Mes renkame ir tvarkome Jūsų gyvenimo aprašymą ir/ar motyvacinį laišką, vardą, pavardę, telefono numerį, el. 
pašto adresą ir/ar kitą Jūsų pateiktą informaciją dalyvavimo atrankoje / konkurse metu darbo atrankos / 
konkurso užimti vadovaujamąsias pareigas BPD ar į valdybos narius vykdymo tikslu Jūsų sutikimo pagrindu, 
kurį Jūs išreiškiate atsiųsdami savo gyvenimo aprašymą ir/ar pateikdami kitą kandidatuoti reikalingą 
informaciją, dokumentus. 

Jei nepateiksite savo gyvenimo aprašymo ir/ar motyvacinio laiško, kitų reikalingų duomenų ar dokumentų, mes 
negalėsime įvertinti Jūsų tinkamumo užimti siūlomas pareigas / sudaryti Jums sąlygų dalyvauti atrankoje. 

Tuo atveju, jei neišreikšite savo atskiro sutikimo tvarkyti Jūsų asmens duomenis pasibaigus šiai darbo atrankai / 
konkursui, Jūsų asmens duomenis įsipareigojame ištrinti ir/ar sunaikinti ne vėliau kaip per 1 (vienerius) metus 
po to, kai su atrinktu kandidatu bus pasirašyta darbo sutartis ir/ar kiti kandidatai pripažinti laimėjusiais atranką. 

13. KOKIUS SLAPUKUS NAUDOJAME? 

BPD interneto svetainėje www.bpd.lt yra naudojami slapukai. 

Slapukas yra informacija, kurią interneto serveris siunčia į interneto naršyklę, ir kuri yra saugoma naršyklėje. Ši 
informacija yra siunčiama į interneto serverį kiekvieną kartą, kai naršyklė prašo atidaryti puslapį iš serverio. Tai 
leidžia interneto serveriui nustatyti ir stebėti interneto naršyklę.  

Siekdami analizuoti naudojimąsi mūsų interneto svetaine, mes naudojame „Google Analytics“ ar kitus panašaus 
pobūdžio įrankius. Šie įrankiai generuoja statistikos ir kitą informaciją apie mūsų interneto svetainės naudojimą 
pagal slapukus, kurie yra saugomi vartotojų kompiuteriuose. Informacija, surinkta apie apsilankymus mūsų 
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interneto svetainėje, yra naudojama ataskaitų apie interneto svetainės naudojimą kūrimui. Šią informaciją saugo 
Google ar kitas paslaugos teikėjas. Slapukus taip pat naudojame atpažindami Jus, kaip ankstesnį mūsų interneto 
svetainės lankytoją. 

Daugiau informacijos apie mūsų internetinėje svetainėje naudojamus slapukus rasite čia: 

Slapukas Aprašymas / Naudojimo tikslas Sukūrimo momentas Galiojimo laikas 

_utmz Renka informaciją, ar svetainės 
vartotojas į svetainę atėjo iš 
paieškos sistemos, nuorodos, ar 
surinkus tiesiogiai interneto 
svetainės adresą 

Klientui pasilankius 
interneto svetainėje 

182 dienos 

_utma Saugo informaciją apie kiekvieno 
interneto svetainės vartotojo 
apsilankymų skaičių, pirmojo 
apsilankymo, ankstesnio ir 
dabartinio apsilankymų 
svetainėje laiką 

Klientui pasilankius 
interneto svetainėje 

730 dienos 

_mbfcookie[lang] Slapukas, naudojamas statistinei 
tinklapio informacijai rinkti. Šis 
slapukas kaupia ir atnaujina 
informacija apie Jūsų lankytus 
tinklapio vidinius puslapius 

Klientui pasilankius 
interneto svetainėje 

24 valandos 

_utmc Renka informaciją apie 
svetainėje praleistą laiką (kada 
naršymas svetainėje prasidėjo ir 
kada baigėsi) 

Klientui apsilankius 
interneto svetainėje 

Iki sesijos pabaigos 

_utmb Renka informaciją apie 
svetainėje praleistą laiką (kada 
naršymas svetainėje prasidėjo ir 
kada baigėsi) 

Klientui apsilankius 
interneto svetainėje 

Iki sesijos pabaigos 

Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti 
visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė 
skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio 
operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų 
pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų 
naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: 
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. 

Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, 
apriboti tam tikrų interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie mūsų interneto svetainės. 

14. KADA GALIME ATNAUJINTI PRIVATUMO POLITIK Ą? 

Su Privatumo politikos aktualia redakcija visuomet galite susipažinti BPD interneto svetainėje www.bpd.lt arba 
BPD registruotos buveinės adresu darbo valandomis  

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo 
politika įsigalios nuo jos paskelbimo BPD interneto svetainėje. Todėl dėl to skatiname šią Privatumo politiką 
peržiūrėti periodiškai, taip pat kaskart apsilankius mūsų interneto svetainėje (www.bpd.lt). 

Privatumo politika įsigaliojo 2019 m. birželio 5 d. 

Paskutinis Privatumo politikos atnaujinimas buvo atliktas 2019 m. birželio 5 d. 

 

 


