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PRIVATUMO POLITIKA 

(ASMENS DUOMENŲ APSAUGA IR TVARKYMAS) 

UAB „Dubgiris“ 

UAB „Dubgiris“ užtikrina, kad asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, 

renkami tik šioje politikoje nustatytais ir aiškiai apibrėžtais tikslais bei toliau nėra tvarkomi su tais tikslais 

nesuderinamu būdu. 

UAB „Dubgiris“ taikydamas organizacines ir technines priemones, užtikrina tinkamą asmens 

duomenų saugumą, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo 

netyčinio praradimo, sunaikinimo, ar sugadinimo. 

1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS 

1.1. Privatumo politika / asmens duomenų apsauga ir tvarkymas – šios asmens duomenų tvarkymo taisyklės, 

kurios patalpintos interneto svetainėje http://www.dubgiris.lt/. 

1.2. Interneto svetainė – svetainė, esanti adresu http://www.dubgiris.lt/, kurioje UAB „Dubgiris“ Klientas gali 

peržiūrėti ir užsakyti Vilos „Dubgiris“ teikiamas paslaugas, įsigyti dovanų čekį, bei duoti sutikimą tvarkyti asmens 

duomenis elektroninės prekybos tikslais; įmonei taikomų įstatymų reikalavimų įgyvendinimui; teisėtų įmonės 

interesų, teritorijos, materialinių vertybių, Klientų bei darbuotojų saugumo užtikrinimo tikslais; sutarčių su Klientais 

sudarymo ir vykdymo tikslais; statistinių ataskaitų teikimo, tiesioginės rinkodaros tikslais. 

1.3. Duomenų valdytojas – juridinis arba fizinis asmuo, kuris vienas arba drauge su kitais nustato asmens duomenų 

tvarkymo tikslus ir priemones. Šioje Privatumo politikoje duomenų valdytojas – UAB „Dubgiris“, juridinio asmens 

kodas : 301738219, buveinės adresas : Pušynės g. 28, Uikių k., LT-89381, Sedos sen., Mažeikių r., kontaktiniai 

duomenys : el.paštas : admin@dubgiris.lt; tel.: +370~618~22888. 

1.4. Duomenų subjektas – UAB „Dubgiris“ Klientas, kurio asmens duomenis Duomenų valdytojas tvarko 

elektroninės prekybos tikslais; įmonei taikomų įstatymų reikalavimų įgyvendinimui; teisėtų įmonės interesų, 

teritorijos, materialinių vertybių, Klientų bei darbuotojų saugumo užtikrinimo tikslais; sutarčių su Klientais 

sudarymo ir vykdymo tikslais; statistinių ataskaitų teikimo, tiesioginės rinkodaros tikslais. 

1.5. Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios instancija, agentūra ar kita įstaiga, kuri įmonės 

vardu tvarko Asmens duomenis. 

1.6. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie Klientą, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima 
nustatyti ir kurio Asmens duomenis tvarko Duomenų valdytojas. 

1.7. Duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas : rinkimas, užrašymas, kaupimas, 
saugojimas, keitimas (papildymas arba taisymas), teikimas, naudojimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų 
rinkinys. 

1.8. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu ar kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar 
paslaugas, siūlyti progines nuolaidas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų. 

1.9. Sutikimas – laisva valia išreikštas Duomenų subjekto veiksmas, kuriuo jis sutinka dėl asmens duomenų 
tvarkymo. 

1.10. Priežiūros institucija – Valstybinė asmens duomenų apsaugos inspekcija. 

2. BENDROSIOS NUOSTATOS 

2.1. Politikoje numatytos pagrindinės asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir tvarkymo nuostatos. 

2.2. Duomenų subjektas laikomas susipažinusiu su šia Privatumo politika ir ją perskaitęs, kai išreiškia Sutikimą 
tvarkyti jo Asmens duomenis. 
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2.3. Su šia Privatumo politika galima susipažinti ir ją atsispausdinti bet kuriuo metu http://www.dubgiris.lt/. 
Interneto svetainėje. 

3. ASMENS DUOMENŲ RINKIMO, SAUGOJIMO IR NAUDOJIMO TVARKA 

3.1. Duomenų subjektas rezervuodamas - užsakydamas UAB „Dubgiris“ paslaugą, įsigydamas dovanų kuponą, 
išreiškia sutikimą, kad Duomenų valdytojas tvarkytų šiuos jo asmens duomenis : 

3.1.1. vardą, pavardę; 
3.1.2. lytį; 
3.1.3. asmens dokumento kopiją su jame nurodytais duomenimis; 
3.1.4. duomenų subjekto parašą; 
3.1.5. telefono numerį; 
3.1.6. el.pašto adresą ir korespondenciją el.paštu, jei tokia buvo; 
3.1.7. gyvenamosios vietos adresą; 
3.1.8. automobilio valstybinius numerius; 
3.1.9. atvaizdą filmuotoje medžiagoje; 
3.1.10. kreditinės kortelės duomenis; 
3.1.11. mokėtiną sumą; 
3.1.12. buvimo trukmę UAB „Dubgiris; 

3.2. Duomenų subjektas pateikdamas savo asmens duomenis patvirtina, kad jie yra tikslūs ir išsamūs. 

3.3. Šiais tikslais gauti Duomenų subjektų asmens duomenys saugomi 3 (trejus) kalendorinius metus nuo 
rezervavimo – užsakymo, paslaugos įsigijimo datos. 

3.4. Duomenų subjektas yra informuotas, kad šiems tikslams įgyvendinti yra pasitelkiami duomenų tvarkytojais – IT 
priežiūros paslaugas teikianti įmonė bei RESERVATION PARTNERS UAB „Dubgiris“ apgyvendinimo rezervavimo - 
užsakymų programos priežiūrą vykdanti įmonė. 

3.5. Duomenų valdytojas LR Statistikos departamentui teikia šiuos duomenis : svečių skaičių, valstybę, iš kurios 
atvyksta svečias (-iai), atvykimo tikslą, buvimo UAB „Dubgiris“ trukmę. 

3.6. Duomenų subjektas, interneto svetainėje pateikdamas el.pašto adresą, sutinka, kad tiesioginės rinkodaros 
tikslais, Duomenų valdytojas tvarkytų žemiau pateiktus su juo susijusius asmens duomenis : 

3.6.1. el.pašto adresą; 

3.7. Tiesioginės rinkodaros tikslu gauti asmens duomenys saugomi 3 (trejus) kalendorinius metus nuo duomenų 
gavimo datos; 

3.8. Duomenų valdytojas patvirtina, kad asmens duomenys renkami tik tiesiogiai iš Duomenų subjektų ir nėra 
renkami iš kitų šaltinių. 

3.9. Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti tvarkomų Asmens duomenų tretiems asmenims, išskyrus šiuos 
atvejus : 

3.9.1. jeigu yra gautas Duomenų subjekto sutikimas asmens duomenų atskleidimui, 
3.9.2. vykdant užsakymą teikiant paslaugas – Duomenų tvarkytojams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas 

Duomenų valdytojo užsakytas paslaugas, 
3.9.3. teisėsaugos instancijoms, teisės aktų nustatyta tvarka, 
3.9.4. kelio įvykdyti nusikalstamą veiką užkirtimui arba jų tyrimui. 
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