SVETAINĖS PRIVATUMO POLITIKA
VšĮ „Daugiau galimybių“ yra įregistruota Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos duomenų valdytojų registre. Jūsų
užsakymo metu įvedami asmeniniai duomenys yra administruojami vadovaujantis įstatymų numatyta tvarka.
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės
I. Bendrosios nuostatos
1. Šios Asmens duomenų tvarkymo taisyklės apibrėžia VšĮ „Daugiau galimybių“ (toliau – ISIC Lietuva) kliento (toliau - Jūs,
Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.
2. Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato šios Asmens duomenų tvarkymo taisyklės, Lietuvos
Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.
3. ISIC Lietuva užtikrina, kad asmens duomenys būtų:
3.1. renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais ir toliau nebūtų tvarkomi tikslais, nesuderinamais su nustatytaisiais prieš renkant
asmens duomenis;
3.2. tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.
3.3. tvarkomi teisėtai, t. y. kai:
3.3.1. duomenų subjektas duoda sutikimą, t. y. sutinka laikytis tarptautinių studento/mokinio/pedagogo pažymėjimo išdavimo
taisyklių.
3.3.2. sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas;
3.3.3. ISIC Lietuva įpareigota tvarkyti asmens duomenis pagal įstatymus ir kitus teisės aktus;
3.3.4. kitais Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme nustatytais atvejais.
4. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
II. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas
5. ISIC Lietuva gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris,
elektroninio pašto adresas ir kita užsakymo formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi tam, kad būtų galima:
5.1. apdoroti Jūsų Pažymėjimo užsakymą;
5.2. išrašyti finansinius dokumentus;
5.3. išspręsti problemas, susijusias su Pažymėjimo pateikimu ar pristatymu;
5.4. įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.
6. Pateikdami užsakymą ir sutikdami su pažymėjimo išdavimo taisyklėmis Jūs privalote pateikti išsamius ir teisingus asmens
duomenis.
7. Išduodant Pažymėjimą Jūsų statusas tikrinamas atit. Studentų/Mokinių/Pedagogų registre.
8. Tvarkydama ir saugodama Jūsų asmens duomenis ISIC Lietuva įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios
užtikrina asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio
kito neteisėto tvarkymo.
8.1. Duomenų subjektas gali bet kada kreiptis į ISIC Lietuva administraciją ir susipažinti su surinktais savo asmens duomenimis
bei reikalauti juos ištaisyti, sunaikinti ar sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi
nesilaikant įstatymo nuostatų.
9. ISIC Lietuva gali statistiniais tikslais naudoti su Jūsų asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie įsigytus
Pažymėjimus. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Kliento asmens tapatybės arba
kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.
10. Užsakymo formoje nurodytu el.paštu ir/arba telefonu Jums bus pateikiama pažymėjimo techninė informaciją t.y. užsakymo
būklė, Pažymėjimo galiojimo pabaiga, technologinės naujovės ir pan. Jeigu sutikote gauti naujienlaiškius, jie bus siunčiami
maždaug vieną kartą per mėnesį su išskirtiniais pasiūlymais, nuolaidomis ISIC pažymėjimų turėtojams.
III. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims
11. ISIC Lietuva pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims:
11.1. tik šio dokumento 5 punkte minimiems tikslams įgyvendinti ir kai Pažymėjimo užsakymo formoje pasirenkamas būdas
„Atsiimti ir susimokėti...“ – informacija perduodama aptarnaujančiai Bendrovei, kurioje pasirinkta atsiimti pažymėjimą ir kuri
vykdo užsakymą.
11.2. ISIC Global Office pateikiama informacija reikalinga užtikrinti sklandžia tarptautinio pažymėjimo veiklą. Su ISIC Global
Office privatumo politika galite susipažinti čia: https://www.isic.org/privacy-policy/;
11.3. tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka.
12. Duomenų subjektas turi teisę gauti informaciją apie tai, kokiems duomenų gavėjams buvo teikti jo asmens duomenys per
paskutinius vienerius metus.
IV. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas
13. Asmens duomenys įvedami kiekvieną kartą pateikiant užsakymą. Jeigu užsakydami Pažymėjimą nurodėte neteisingus
duomenis, privalote nedelsiant susisiekti su ISIC Lietuva administracija ir informuoti apie neteisingai suvestus duomenis.
V. Slapukų naudojimas
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14. Jums paruošėme slapukų naudojimo informaciją, kuri padės geriau suprasti ir suvaldyti slapukus (cookies). Skaitykite
https://www.isic.lt/slapuku-naudojimas/
VI. Asmens duomenų tvarkymo taisyklių keitimas
15. ISIC Lietuva turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Asmens duomenų tvarkymo taisykles apie tai informuodami ISIC Lietuva
internetinėje svetainėje .
16. Asmens duomenų tvarkymo taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y nuo tos dienos, kai
jie yra patalpinami internetinėje svetainėje.
17. Jeigu Jūs nesutinkate su nauja Asmens duomenų tvarkymo taisyklių redakcija, Jūs turite teisę jos atsisakyti raštu (el. paštu
info@isic.lt) su sąlyga, kad Jūs prarandate teisę naudotis ISIC Lietuva paslaugomis.
18. Jei po Asmens duomenų tvarkymo taisyklių papildymo ar pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės ISIC Lietuva teikiamomis
paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su nauja redakcija.
VII. Turite klausimų? Susisiekite su mumis.
Tikimės, kad ši informacija Jums bus naudinga. Jeigu turėtumėte klausimų apie tai, kaip tvarkomi Jūsų duomenys, bet kada
galite susisiekti su Bendrovės duomenų apsaugos atstovu elektroniniu paštu info@isic.lt.
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