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Pareiga pateikti informaciją pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 13 
straipsnius 

 

Įvadas 

ENGEL AUSTRIA GmbH besąlygiškai įsipareigoja laikytis duomenų apsaugos principų Europos 
Sąjungoje ir prisiima atsakomybę už tai, kad būtų laikomasi atitinkamų Bendrosios duomenų 
apsaugos reglamento (BDAR). 

Todėl asmens duomenys renkami, tvarkomi ir perduodami tik esant tinkamam teisiniam 
pagrindui (pagal BDAR 6 straipsnį), griežtai laikantis duomenų tvarkymo principų (pagal BDAR 
5 straipsnį). 

Toliau pateikta informacija yra efektyvaus BDAR nustatytų duomenų subjekto teisių užtikrinimo 
pagrindas. 

 

1. Duomenų valdytojo tapatybė  

Sprendimą dėl asmens duomenų tvarkymo tikslų ir būdų priima ENGEL AUSTRIA GmbH. Pagal 
BDAR duomenų valdytoja yra įmonė ENGEL AUSTRIA GmbH, kurios kontaktiniai duomenys 
yra: 

 

ENGEL AUSTRIA GmbH  

Ludwig-Engel-Straße 1 

A-4311 Schwertberg 

Austrija 

 

Tel.: +43 50 620-0  

Faks.: +43 50 620-3009  

El. paštas: dataprotection@engelglobal.com   

 

Informaciją apie ENGEL veiklos vykdymo vietas visame pasaulyje (ENGEL grupės įmones) 
rasite adresu www.engelglobal.com/dataprotection. 

 

2. Duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas 

ENGEL AUSTRIA GmbH asmens duomenis tvarko užsakymų duomenų ir sutarčių vykdymo 
tikslais bei vykdydama prievoles pagal įstatymus. Be to, duomenų tvarkymo veiksmai vykdomi 
atliekant registravimo ir įgaliojimo procedūras.  

 

ENGEL AUSTRIA GmbH renka, tvarko ir prireikus perduoda asmens duomenis turėdama 
duomenų subjekto sutikimą. Papildomas teisinis pagrindas yra pirminis duomenų tvarkymas 
vykdant sutartį. Todėl teisėtas interesas išlieka taip pat ir duomenis perduodant ENGEL įmonių 
grupėje.       

 

3. Gavėjas Europos Sąjungoje 

Jei to reikia siekiant nustatytų duomenų tvarkymo tikslų, asmens duomenys Europos Sąjungoje 
perduodami ENGEL grupės įmonėms ir atstovybėms.  
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4. Perdavimas trečiosiose valstybėse 

Asmens duomenys ne Europos Sąjungos valstybėse (trečiosiose valstybėse) perduodami tik 
tose valstybėse esančioms ENGEL grupės įmonėms ir atstovybėms užsakymų tvarkymo bei 
sutarčių vykdymo tikslais.  

Jei duomenis reikia perduoti ENGEL grupės įmonėms ir atstovybėms, kurių buveinės yra ne 
Europos Sąjungoje, vadovaujamasi Europos Komisijos sprendimu dėl tinkamumo arba 
tinkamomis duomenų apsaugos garantijomis pagal BDAR 46 straipsnį. 

Nors ENGEL grupėje užtikrinamas aukštas duomenų apsaugos lygis ir laikomasi duomenų 
apsaugos principų pagal BDAR, duomenys trečiosioms valstybėms be jokių išimčių gali būti 
perduodami tik gavus duomenų subjekto sutikimą. 

 

5. Saugojimo trukmė 

Pagal saugojimo trukmės apribojimo principą ENGEL AUSTRIA GmbH asmens duomenis 
saugo laikydamasi teisės aktais reglamentuojamos saugojimo trukmės. Atsižvelgiant į 
atitinkamas nuostatas pagrindinis duomenų saugojimo laikotarpis yra septyni metai nuo 
sutarties įvykdymo arba nuo verslo santykių pabaigos.  

Neatsižvelgiant į teisės aktais reglamentuojamą duomenų saugojimo trukmę asmens duomenys 
saugomi ne ilgiau, nei įvykdomas konkretus duomenų tvarkymo tikslas arba, kol nustatomi, 
vykdomi ir apginami teisiniai reikalavimai, ypač pagal BDAR 17 straipsnio 3 dalies e punktą. 

 

6. Duomenų subjektų teisės 

Duomenų subjektų interesams apsaugoti duomenų subjektai turi  

- teisę susipažinti su duomenimis 

- teisę reikalauti ištaisyti duomenis 

- teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisę būti pamirštam“) 

- teisę apriboti duomenų tvarkymą 

- teisę nesutikti su duomenų tvarkymu  

- teisę į duomenų perkeliamumą 

- teisė gauti pranešimą apie asmens duomenų ištaisymą ar ištrynimą (jei įmanoma) ir  

- teisę reikalauti, kad automatizuotai priimtus sprendimus patikrintų žmogus 

 

7. Teisė atšaukti sutikimą 

Duomenų subjektai turi teisę bet kada atšaukti duotą sutikimą vykdyti atskirus arba visus 
duomenų tvarkymo veiksmus. Iki atšaukimo atliktiems duomenų tvarkymo veiksmams 
atšaukimas negalioja.  

 

8. Teisė teikti skundą priežiūros institucijai 

Jei duomenų subjektas mano, kad jo asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant BDAR nuostatas, 
duomenų subjektas turi teisę paduoti skundą Lietuvos valstybinei duomenų apsaugos 
inspekcijai (Žygimantų g. 11-6a, 011042 Vilnius) ir bet kuriai kitai Europos Sąjungos valstybės 
narės nacionalinei priežiūros institucijai. 
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9. Duomenų pateikimo būtinybė 

Duomenų subjektai turi pateikti savo asmeninius duomenis, kad būtų galima sudaryti sutartis su 
ENGEL AUSTRIA GmbH ir tvarkyti užsakymų duomenis. Taip pat asmens duomenys reikalingi 
registravimo ir tapatybės patvirtinimo procedūroms vykdyti. 

Nepateikus asmens duomenų netenkama galimybės sudaryti sutartis, negalima vykdyti 
užsakymų arba nutraukiamos registravimo ir tapatybės patvirtinimo procedūros.  


