PRIVATUMO POLITIKA
Advokatų kontora Sankaitis, Vegys ir partneriai „Sankaitis Legal“ ir visi joje partnerystės ar
kitais pagrindais veikiantys teisininkai (toliau - Advokatai), įgyvendindami 2016 m.
balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų
apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo
panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Reglamentas) laikosi šios Asmens duomenų
apsaugos advokato veikloje privatumo politikos (toliau – Privatumo politika).
Privatumo politikoje pateikiama informacija apie asmens duomenų tvarkymą. Advokatai
vykdo pareigas būti skaidriais duomenų valdytojais ir šioje Privatumo politikoje pateikia
aiškią informaciją apie tai, kokie asmens duomenys tvarkomi, tvarkymo tikslus, asmens
duomenų saugojimo laikotarpį, taip pat teisinį duomenų tvarkymo pagrindą ir kitą
informaciją, kuri turi būti pateikta pagal galiojančius teisės aktus.
I.

Kokie asmens duomenys tvarkomi?

Advokatai tvarko informaciją, iš kurios galima nustatyti asmens tapatybę, ar kuria galima
pagrįstai pasinaudoti nustatant asmens tapatybę (toliau – Asmens duomenys)
II.

Kokiu tikslu ir kaip asmens duomenys tvarkomi?

Teisinių paslaugų teikimo tikslu tvarkomi asmens duomenys Advokatams gali būti pateikti
kliento ar potencialaus kliento ar jų atstovo (-ų) ar kitaip gauti arba Advokatų savarankiškai
surinkti teisinių paslaugų teikimo metu. Asmens duomenų tvarkymas (įskaitant duomenų
rinkimą) būtinas tinkamų teisinių paslaugų teikimui klientams. Todėl tvarkomi tie asmens
duomenys, kurie reikalingi tinkamoms teisinėms paslaugoms suteikti.
Teikiant teisines paslaugas, asmens duomenys tvarkomi siekiant tinkamai vykdyti Advokatų
pareigas dėl kovos su pinigų plovimu ir/ar terorizmo finansavimu.
Asmens duomenys gali būti tvarkomi kandidatų atrankos į darbo vietą tikslu. Kandidatų
sutikimas tvarkyti duomenis pastaruoju tikslu yra atsiliepimas į Advokatų darbo pasiūlymo
skelbimą ar savarankiškas kandidato pasiūlymo įsidarbinti pateikimas. Todėl kandidatas
sutinka, jog bus tvarkomi asmens duomenys, kurie pateikti gyvenimo aprašyme ir
motyvaciniame laiške ar kituose su potencialiu įdarbinimu susijusiuose dokumentuose.
Kandidatų į darbo vietą asmens duomenys saugomi atitinkamą laikotarpį tuo tikslu, kad būtų
apsaugotos Advokatų teisės (pvz., jeigu kandidatas inicijuotų procesą dėl diskriminacijos
įdarbinant į konkrečias pareigas ar reiškia kitokio pobūdžio pretenzijas Advokatams. Toks
asmens duomenų tvarkymas tokiu atveju yra pagrįstas teisėtu interesu apsaugoti Advokatų
teises).
Asmens duomenys gali būti tvarkomi darbo sutarčių sudarymo, vykdymo, apskaitos bei
Advokatų, kaip darbdavio pareigų, nustatytų teisės aktuose, tinkamo vykdymo tikslu.
Tvarkomi tie asmens duomenys ir tiek, kiek yra reikalingi įvykdyti pastarąsias pareigas arba
apsaugoti Advokatų interesus jei kiltų teisinis ginčas su duomenų subjektu dėl darbo ar kitų
teisinių santykių.
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Asmens duomenys gali būti tvarkomi įvairių sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslu. Tvarkomi
tokie asmens duomenys, kurie reikalingi tinkamai vykdyti sutartis arba apsaugoti ir/ar apginti
Advokatų interesus pastaruosiuose sutartiniuose ar su jais susijusiuose santykiuose.
Asmens duomenys gali būti tvarkomi atsiskaitymo pagal sudarytas sutartis įforminimo ir
apskaitos taisyklių laikymosi tikslu. Tvarkomi tokie asmens duomenys, kurie reikalingi
tinkamai įforminti atsiskaitymus ir laikytis apskaitos taisyklių bei apsaugoti ir/ar apginti
Advokatų interesus ginčuose dėl atsiskaitymų ar apskaitos taisyklių laikymosi.
Internetinėje svetainėje yra naudojami slapukai. Slapukai leidžia pagerinti ir supaprastinti
vartotojų patirtį naudojantis Advokatų svetaine. Slapukų pagalba gauta informacija neapima
jokių duomenų, kurie leistų individualiai identifikuoti asmenis, kurie lankosi svetainėje, kaip
fizinius asmenis.
III.

Kokiu pagrindu tvarkomi asmens duomenys?

Advokatai savo veikloje asmens duomenis tvarko šiais teisiniais pagrindais:




IV.

Asmens sutikimu;
Advokatų prisiimtų teisinių įsipareigojimų, numatytų teisės aktuose ir sutartyse;
Advokatų teisėto intereso užtikrinti savo teisinių paslaugų kokybę ir kitų interesų
užtikrinimo.
Kaip gaunami asmens duomenys?

Asmens duomenys gaunami iš pačių duomenų subjektų, kai tokius duomenis duomenų
subjektai pateikia savo noru. Taip pat, asmens duomenys gaunami iš trečiųjų asmenų jų
iniciatyva arba pagal Advokatų paklausimą dėl duomenų, kurie yra būtini Advokatų
teikiamoms paslaugoms vykdyti.
V.

Kaip tvarkomi ir saugomi asmens duomenys?

Advokatai tvarko asmens duomenis tik teisėtais duomenų tvarkymo tikslais, tik tiek ir tik tol,
kol tų duomenų reikia jų tvarkymo tikslams pasiekti. Prieigą prie asmens duomenų turi tik
Advokatai ir tik Advokatų padėjėjai ar darbuotojai (jei tokie yra), kurie pagal savo funkcijas
privalo tvarkyti asmens duomenis, teisėtais asmens duomenų tvarkymo tikslais. Asmens
duomenis gali tvarkyti ir tretieji įgalioti asmenys (vertėjai, auditoriai, konsultantai,
perįgaliojimo pagrindu paslaugas teikiantys advokatai ar teisininkai ir pan.), jeigu tai
reikalinga teisinėms paslaugoms suteikti ir to nedraudžia teisės aktai arba tai numatyta su
klientu sudarytoje teisinių paslaugų teikimo sutartyje.
Asmens duomenų apsaugai Advokatų veikloje naudojamos techninės ir organizacinės
saugumo priemonės. Duomenys laikomi saugiai ir yra prieinami ribotam asmenų skaičiui.
VI.

Kiek laiko saugomi asmens duomenys?

Advokatų veikloje tvarkomų dokumentų bei kitos informacijos apie asmens duomenis
saugojimo laikotarpį nustato Lietuvos Respublikos teisės aktai. Jei Lietuvos Respublikos
teisės aktai nenumato kokių nors Advokatų tvarkomų dokumentų ar kitos informacijos
saugojimo laikotarpio, šis laikotarpis nustatomas Advokatų vidaus teisės aktais, atsižvelgiant
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į duomenų saugojimo teisėtą tikslą, teisinį pagrindą bei teisėto asmens duomenų tvarkymo
principus.
VII.

Kam Advokatai gali atskleisti asmens duomenis?

Asmens duomenis Advokatai gali atskleisti:
Tretiesiems asmenims, kuriems privalo perduoti asmens duomenis teikdamas teisines
paslaugas (pvz. duomenų perdavimas teisinių paslaugų teikimo, teismo proceso ar
bylinėjimosi atveju).
Duomenų tvarkytojams, kurie Advokatams teikia duomenų tvarkymo paslaugas, jei tokie
būtų. Advokatai leidžia tvarkyti kiek įmanoma nuasmenintus duomenis IT paslaugas
teikiančioms įmonėms (jei IT paslaugomis būtų naudojamasi), siekiant užtikrinti Advokatų
internetinės svetainės ir informacinių sistemų (jei tokias Advokatai naudotų) sklandų
veikimą. Visos šios įmonės privalo užtikrinti tokią pačią duomenų subjektų asmens duomenų
apsaugą, negali naudoti jų neleistinais tikslais ir turi užtikrinti, kad jų partneriai elgsis taip
pat.
VIII.

Kiti asmens duomenų perdavimo atvejai

Advokatai gali perduoti duomenų subjekto asmens duomenis valstybės ir savivaldybių
institucijoms bei kitiems asmenims, atliekantiems pagal įstatymą jiems pavestas funkcijas,
gavę jų prašymą arba siekdami Advokatų teisėto intereso pareikšti, vykdyti arba apginti
teisinius reikalavimus.
Kitais atvejais asmens duomenys taip pat gali būti perduoti arba atskleisti tik teisės aktų
nustatytais pagrindais ir tvarka (pvz.: Reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktą, kai
duomenis būtina perduoti dėl teisėtų duomenų gavėjo interesų, išskyrus atvejus, kai tokie
duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti
asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni).
IX.

Tarptautinis asmens duomenų perdavimas

Asmens duomenys tvarkomi Europos Sąjungos/Europos ekonominės erdvės ribose. Taip pat,
kai kuriais atvejais gali prireikti persiųsti asmens duomenis duomenų gavėjams, kurie yra už
Europos Sąjungos/Europos ekonominės erdvės ribų. Advokatai imasi priemonių apsaugoti
asmens duomenis šiais atvejais.
X.

Kokias duomenų subjektas teises turi?

Duomenų subjektas turi šias teises:
– teisę gauti informaciją apie tai, ar Advokatai tvarko duomenų subjekto asmens duomenis, ir
jeigu tokie asmens duomenys tvarkomi, teisę susipažinti su savo asmens duomenimis
(pažymėtina, kad ši teisė gali būti ribojama siekiant apsaugoti Advokatų profesinę paslaptį ar
kitais Reglamente numatytais pagrindais);
– teisę kreiptis į Advokatus su prašymu ištaisyti netikslius asmens duomenis;

Puslapis 3 iš 4

– teisę prašyti ištrinti savo asmens duomenis, jei duomenų subjektas mano, kad nėra reikalo
Advokatų veikloje juos toliau turėti, arba duomenų subjektas buvo davęs sutikimą ir
nusprendė jį atšaukti. Prašymas gali būti tenkintas tik tuo atveju, jei jis yra pagrįstas. Taip pat
ši teisė netaikoma, jei duomenų tvarkymas susijęs su saviraiškos ir informacijos laisve,
teisiniais įsipareigojimais ar teisinių reikalavimų nustatymu, vykdymu bei gynimu;
– teisę gauti ar perduoti kitam subjektui savo asmens duomenis (teisė į duomenų
perkeliamumą). Ši teisė taikoma, kai asmens duomenys tvarkomi automatizuotai, remiantis
duomenų subjekto prašymu;
– teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą tam tikromis aplinkybėmis. Tai reiškia, kad ir
toliau Advokatai saugos asmens duomenų subjekto duomenis, tačiau laikinai negalės jų
tvarkyti. (Pavyzdžiui, to gali prireikti aptikus netikslius duomenis. Tikėtina, kad duomenų
subjektas nenorės, kad jie būtų tvarkomi, kol nebus ištaisyti);
– teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenų tvarkymas yra
grindžiamas Advokatų ar trečiųjų šalių teisėtais interesais. Duomenų subjektas gali ja
pasinaudoti, jei mano, kad jo asmeniniai interesai svarbesni už Advokatų ar trečiųjų šalių
teisėtus interesus tvarkyti duomenų subjekto duomenis;
– teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą tvarkyti asmens duomenis.
Norint pasinaudoti šiomis teisėmis, galima kreiptis į Advokatus raštu, įskaitant ir elektroninę
kreipimosi formą.
Jeigu duomenų subjektas mano, kad taip, kaip Advokatų veikloje tvarkomi asmens
duomenys, neatitinka galiojančių teisės aktų, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų
apsaugos inspekciją. Advokatai siekia aukščiausių asmens duomenų apsaugos standartų,
todėl maloniai išklausytų duomenų subjektų pastebėjimus/pasiūlymus dėl asmens duomenų
tvarkymo tobulinimo.
XI.

Privatumo politikos pakeitimai

Advokatai reguliariai peržiūri privatumo politiką. Duomenys peržiūrėti ir atnaujinti: 2022-0414.
XII.

Kontaktinė informacija

Iškilus klausimams dėl asmens duomenų tvarkymo, galite susisiekti skambindami telefonu
+370 662 99337 arba el. paštu sarunas.vegys@gmail.com.
Advokatų rekvizitai taip pat skelbiami ir Advokatų internetinėje svetainėje adresu
http://www.sankaitislegal.lt/kontaktai/
Pagarbiai,
Advokatai

Puslapis 4 iš 4

