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UAB BALTIC RED 

PRIVATUMO POLITIKA 

 

UAB Baltic RED (duomenų valdytojas ir (arba) tvarkytojas), įmonės kodas 300582361, adresas 

Kareivių g. 11B, Vilnius, Tel. +370 37 239 010, El. p. info@balticred.com, gerbia Jūsų privatumą ir 

įsipareigoja saugoti jį, laikydamasis šios Privatumo politikos (toliau – Politika) nuostatų. Politika 

galioja ir yra taikoma: 

 Juridinių asmenų, su kuriais UAB Baltic RED ketina sudaryti sutartį ar jau sudarė, atstovams 

fiziniams asmenims; 

 Fiziniams asmenims, su kuriais UAB Baltic RED ketina sudaryti sutartį ar jau sudarė 

(išskyrus darbo sutartis);  

 Juridinių asmenų atstovams fiziniams asmenims, kitiems fiziniams asmenims, kuriuos 

sutarties šalys pasitelkė sutarčiai įvykdyti, taip pat tokių asmenų darbuotojams. 

 Fiziniams asmenims, norintiems įsidarbinti  UAB Baltic RED; 

 Interneto svetainės www.balticred.lt lankytojams. 

 

Politikoje pateikiama informacija apie tai, kokie fizinio asmens duomenys tvarkomi, tvarkymo 

tikslai, teisinis duomenų tvarkymo pagrindas, duomenų saugojimo laikotarpiai, ir kita informacija, 

kurią reikalauja pateikti galiojantys teisės aktai. 

 

Ši privatumo politika netaikoma internetiniame puslapyje www.balticred.lt pateikiamoms 

nuorodoms į kitų asmenų tinklalapius, todėl mes rekomenduojame atskirai pasidomėti minėtų 

tinklalapių privatumo politikomis ar taisyklėmis.  

 

Fizinio asmens duomenų apsauga.  

 

Su fizinio asmens duomenimis UAB Baltic RED elgiasi atsakingai. Duomenų apsaugai naudojamos 

techninės ir organizacinės saugumo priemonės. Duomenys laikomi saugiai ir yra prieinami ribotam 

asmenų skaičiui. Asmens duomenys tvarkomi Europos Sąjungos/Europos ekonominės erdvės 

ribose. 

 

Duomenų tvarkymo tikslas ir teisinis pagrindas. 

 

UAB Baltic RED tvarko fizinio asmens duomenis, asmeniui juos pateikus, sutarties sudarymo su 

UAB Baltic RED ir sutarties vykdymo tikslu. Nepateikus sutarties sudarymui ir/ar vykdymui 

reikalingų fizinio asmens duomenų, sutarties sudarymas būtų neįmanomas, o vykdymas 

apsunkintas.  
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UAB Baltic RED gaunamų fizinių asmenų duomenų tvarkymo teisėtumas grindžiamas siekimu 

teisėtų UAB Baltic RED  interesų, t.y. verslo tikslais sudaryti su verslo subjektais sutartis, tinkamai 

vykdyti sutartis ir įgyvendinti iš sutarčių kylančias teises ir pareigas. 

 

Fizinių asmenų, norinčių įsidarbinti UAB Baltic RED, asmens duomenis tvarkome darbuotojų 

atrankos vykdymo tikslu UAB Baltic RED teisėto intereso pagrindu – remiantis kandidatų 

pateiktais duomenimis atrinkti tinkamą darbuotoją laisvai darbo vietai. Informaciją apie fizinius 

asmenis gauname paraiškos (gyvenimo aprašymas, motyvacinis laiškas) pateikimo metu arba 

fiziniam asmeniui užpildant internetiniame puslapyje esančią karjeros skiltį.  

 

UAB Baltic RED tvarko fizinio asmens duomenis, siekdama administruoti įdarbinimo procesą, 

kurį, be kita ko, apima paraiškos nagrinėjimas ir susisiekimas su kandidatuojančiu asmeniu. UAB 

Baltic RED  taip pat gali rinkti asmens duomenis iš įdarbinimo įmonės, karjeros portalų ar duomenų 

bazių (pvz. „CVbankas“).  

 

Fizinis asmuo laisva valia sprendžia teikti ar ne paraišką dėl įdarbinimo UAB Baltic RED, jis taip 

pat gali rinktis, kokius asmens duomenis šiam tikslui pateikti, tačiau fiziniam asmeniui pasirinkus 

neteikti savo asmens duomenų įdarbinimo tikslu, jis įdarbinimo procese dalyvauti negalės. 

 

Su fiziniu asmeniu susijusius duomenis UAB Baltic RED taip pat gauna fiziniam asmeniui 

lankantis internetiniame puslapyje www.balticred.com. Informacija gaunama fiziniam asmeniui 

lankantis internetinėje svetainėje, naudojama siekiant UAB Baltic RED  inernetinėje svetainėje 

vartotojui pateikti tik jam naudingą ir svarbią informaciją.  

 

Kokius fizinio asmens duomenis tvarkome. 

 

Gali būti tvarkomi šie sutarties šalies, sutarties šalies atstovo ar kitų su sutarties šalimi susijusių 

fizinių asmenų asmens duomenys: vardas, pavardė, telefono numeris, užimamos pareigos ir kiti 

fizinio asmens duomenys gauti iš sutarties šalies ar paties fizinio asmens, esant ikisutartiniams 

santykiams ar jau vykdant sutartį.  

 

Fiziniam asmeniui norint įsidarbinti UAB Baltic RED ir šiam tikslui pateikus paraišką, gali būti 

tvarkomi šie duomenys: vardas, pavardė, kontaktinė informacija, adresas, darbo istorija, 

išsilavinimo istorija (įskaitant  baigtus kursus ir įgytus sertifikatus), kalba, kita informacija 

(atsižvelgiant į pretenduojamų pareigų pobūdį).   

 

UAB Baltic RED tvarkomus fizinio asmens duomenis gali gauti šios asmenų kategorijos. 

 

UAB Baltic RED be fizinio asmens išankstinio sutikimo asmens duomenų neperduoda jokiems 

nesusijusiems tretiesiems asmenims. Fizinio asmens duomenis be atskiro fizinio asmens sutikimo 
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UAB Baltic RED gali pateikti mokestinėms institucijoms, teisėsaugos, teisminėms ar ikiteisminėms 

institucijoms dėl jų atliekamų tyrimų, ar kitais teisės aktų numatytais atvejais. 

 

UAB Baltic RED tvarkomus fizinio asmens duomenis gali gauti atsakingi už sutarties sudarymą ar 

vykdymą UAB Baltic RED darbuotojai. Savo veiklai vykdyti UAB Baltic RED  taip pat naudojasi 

trečiųjų asmenų teikiamomis paslaugomis, kurių tinkamam suteikimui gali būti būtina suteikti 

prieigą prie fizinio asmens duomenų. Šiuo atveju UAB Baltic RED užtikrina, kad duomenų 

tvarkytojai laikosi konfidencialumo bei užtikrina tinkamą asmens duomenų apsaugą.  

 

Duomenų saugojimo laikotarpis. 

 

Pasibaigus sutarties galiojimo laikui, sutartis su joje esančiais fizinio asmens duomenimis, remiantis 

bendruoju senaties terminu, saugoma 10 metų. Kitus, sutarties sudarymui ir vydymui būtinus, 

fizinio asmens duomenis, gautus susirašinėjimo metu ar pan. UAB Baltic RED saugo iki sutarties 

galiojimo pabaigos arba tiek laiko, kiek reikia įsipareigojimams pagal sutartį įvykdyti.  

 

Fizinių asmenų, norinčių įsidarbinti UAB Baltic RED, pateikti duomenys saugomi tol kol tampa 

aiškūs konkurso į atitinkamas pareigas rezultatai tačiau ne ilgiau nei 1 metus (išskyrus konkursą 

laimėjusio asmens duomenis). Jei fizinis asmuo savo duomenis pateikė UAB Baltic RED per 

internetiniame puslapyje esančią karjeros skiltį, gauti duomenys saugomi ne ilgiau 1 metų.  

 

Slapukai. 

 

Slapukuose, kuriuos naudoja UAB Baltic RED, nėra jokios informacijos, kuri asmeniškai 

identifikuoja vartotoją, bet asmens duomenys, kuriuos UAB Baltic RED saugo, gali būti susieti su 

informacija, saugoma ir gaunama iš slapukų. 

 

UAB Baltic RED naudoja informaciją, gaunamą naudojant slapukus, šioms reikmėms: 

 Atpažinti kompiuterį, kai vartotojas lankosi UAB Baltic RED internetinėje svetainėje; 

 Stebėti naršymą ir įgalinti kai kurių funkcijų naudojimą internetinėje svetainėje; 

 Tobulinti svetainės patogumą; 

 Išanalizuoti internetinės svetainės naudojimą; 

 Administruojant internetinę svetainę; 

 Suasmeninti svetainės naudojimą, įskaitant skelbimų taikymą. 

 

Dauguma naršyklių leidžia blokuoti slapukus. Gali būti naudojami šie būdai blokuoti slapukus 

pagal vartotojo naudojamą naršyklę: 

 „Internet Explorer“ galite atsisakyti visų slapukų, spustelėdami „Įrankiai“, „Interneto 

parinktys“, „Privatumas“ ir pasirinkę „Blokuoti visus slapukus“ naudodami slankiojančią 

parinktį; 
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 „Firefox“ galite užblokuoti visus slapukus spustelėdami „Įrankiai“, „Parinktys“ ir išvalydami 

langelį „Priimti slapukus iš svetainių“ laukelyje „Privatumas“. 

Visų slapukų blokavimas gali turėti neigiamos įtakos daugelio tinklalapių naudojimui. Jei 

blokuosite slapukus, negalėsite naudotis dalimi UAB Baltic RED internetinės svetainės funkcijų. 

 

Naudojantis UAB Baltic RED tinklalapiu, taip pat gali būti siunčiami ir trečiųjų šalių slapukai. 

UAB Baltic RED naudoja „Google Analytics“ įrankius, kad galėtų analizuoti šios svetainės 

naudojimą. „Google Analytics“ įrankiai sukuria statistinę ir kitą informaciją apie svetainės 

naudojimą slapukuose, kurie saugomi vartotojų kompiuteriuose. Informacija, susijusi su UAB 

Baltic RED  tinklalapiu, naudojama kurti ataskaitas apie svetainės naudojimą. 

 

„AdWords“ pakartotinės rinkodaros tikslais UAB Baltic RED naudoja slapukus. Šie slapukai yra 

„Google“ teikiamos pakartotinės rinkodaros ir elgsenos taikymo paslauga, jungianti svetainę su 

„AdWords“ reklamos tinklu. Atsisakyti slapukų stebėjimo vartotojas gali čia: 

https://adssettings.google.com/authenticated.  

  

Fizinis asmuo turi šias teises: 

 

 teisę susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis; 

 teisę kreiptis į duomenų valdytoją su prašymu ištaisyti netikslius asmens duomenis; 

 teisę reikalauti ištrinti savo asmens duomenis, kai tam yra teisės aktuose numatytas teisinis 

pagrindas; 

 teisę gauti ar perduoti kitai įmonei savo asmens duomenis – vadinamoji teisė į duomenų  

perkeliamumą (ši teisė taikoma, kai asmens duomenys tvarkomi automatizuotai, remiantis 

jūsų sutikimu arba pasirašius sutartį); 

 teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą, kai tam yra teisės aktuose numatytas teisinis 

pagrindas; 

 teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai duomenys tvarkomi teisėto intereso 

pagrindu ir tam yra teisės aktuose numatytas teisinis pagrindas;   

 teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą tvarkyti fizinio asmens duomenis, nedarant poveikio 

sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. 

 

Fizinis asmuo norėdamas pasinaudoti aukščiau nurodytomis teisėmis, turi kreiptis į duomenų 

valdytoją arba susisiekti su duomenų apsaugos pareigūnu žemiau nurodytais kontaktais. 

 

Jeigu fizinis asmuo mano, kad tai, kaip tvarkomi jo asmens duomenys, neatitinka galiojančių teisės 

aktų, jis turi teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.ada.lt). 

 

Privatumo politikos pakeitimai 
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UAB Baltic RED reguliariai peržiūri savo privatumo politiką. Ši versija atnaujinta 2018 m. gegužės 

24 d. 

Kontaktinė informacija 

  

Jei turite klausimų apie fizinio asmens duomenų tvarkymą, pageidavimų ar pastabų, susisiekite su 

mumis: 

 

UAB Baltic RED, įmonės kodas 300582361, adresas Kareivių g. 11B, Vilnius, Tel. +370 37 239 

010, El. p. info@balticred.com 

 

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys – duomenuapsauga@balticred.com, Tel.: 8 

37 239 010.  
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