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I. ĮVADAS 

1.1. Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjunga (toliau – LTMKS) yra meno kūrėjų asociacija. Vykdant 
savo veiklą LTMKS tenka bendrauti su trečiaisiais asmenimis per darbuotojus arba tarpininkus. Atitinkamai, 
LTMKS taip pat yra įvairių sutartinių santykių šalis, kuriai taip pat teikiamos prekės ir paslaugos. Todėl tiek 
LTMKS, tiek susiję trečiosios šalys susiduria su sutartine būtinybe prieiti prie tam tikrų asmens duomenų, 
susijusių su fiziniais asmenimis, taip pat juridinių asmenų darbuotojais. 

I.2. Duomenų apsaugos reikalavimų nesilaikymas tvarkant asmens duomenis pažeidžia įstatymą. Asmens 
duomenų pažeidimai taip pat gali neigiamai įtakoti asmenis bei pakenkti LTMKS reputacijai.  
I.3. Šia duomenų apsaugos politika siekiama, kad esami ir būsimi LTMKS darbuotojai bei trečiosios šalys 
būtų užtikrinti, kad LTMKS tinkamai tvarko ir saugo jai patikėtus asmens duomenis. 

1.4 Už šios duomenų apsaugos politikos tinkamą įgyvendinimą atsako visi darbuotojai ar kiti asmenys, kurie 
prieina ar naudojasi LTMKS valdomais asmens duomenimis. 

1.5 Taip pat tikimės, kad LTMKS partneriai, tvarkydami iš LTMKS gautus asmens duomenis, sutiks ir 
laikysis šioje duomenų apsaugos politikoje nustatytų duomenų apsaugos standartų. Jei LTMKS partneris 
mano, kad bet kuris iš duomenų apsaugos politikos reikalavimų yra nepagrįstas, nepraktiškas ar 
nepasiekiamas, jis turi nedelsdamas raštu pranešti LTMKS tam, kad LTMKS galėtų atlikti išsamų tokių 
reikalavimų įvertinimą. 

1.6. Ši duomenų apsaugos politika taikoma LTMKS ir bet kuriam LTMKS partneriui (fiziniam ir juridiniam 
asmeniui) (toliau - PARTNERIS) (toliau visi kartu - Šalys), kai jie turi dalytis ir tvarkyti tam tikrus asmens 
duomenis pagal sutartinę būtinybę, t.y. norint sudaryti ar vykdyti sutartį, ir jie abu veikia kaip nepriklausomi 
duomenų valdytojai dėl asmens duomenų, kuriuos reikia bendrinti (duomenų valdytojo ir gavėjo santykiai). 

1.7 Duomenų apsaugos politika netaikoma tais atvejais, kai LTMKS ir jos PARTNERIAI sudaro duomenų 
valdytojo-procesoriaus (arba atvirkščiai) santykius (pvz., IT paslaugas, darbo užmokesčio paslaugas, teisines 
paslaugas). 

II. SĄVOKOS 
2.1. Sutarti tikslai: reiškia tikslus, nurodytus šios Duomenų apsaugos politikos 3.2 punkte. 
2.2. Darbo dienos: diena, išskyrus Šeštadienį, Sekmadienį ar šventinę dieną toje teritorijoje, kurioje Šalys 
įsikūrusios. 
2.3. Partneris: bet kuris LTMKS esamas ar būsimas partneris, kuris sudarė arba siekia sudaryti sutartį su 
LTMKS. 
2.4. Duomenų davėjas: bet kuri iš Šalių, perduodanti asmens duomenis kitai Šaliai, kuri to prašo kaip 
duomenų gavėja. 
2.5. Duomenų apsaugos institucija: institucija, atsakinga už duomenų apsaugą toje teritorijoje, kurioje Šalys 
įsikūrusios. 
2.6. Duomenų gavėjas: bet kuri iš Šalių, gaunanti asmens duomenis iš Duomenų davėjo. 
2.7. Duomenų apsaugos pažeidimas: pažeidimas, dėl kurio atsitiktinai arba neteisėtai sunaikinami, 
prarandami, keičiami, neteisėtai atskleidžiami ar tampa prieinami asmens duomenys. 
2.8. BDAR: Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (2016/679), Elektroninių ryšių duomenų apsaugos 
direktyva (2002/58/EB), Privatumo ir elektroninių ryšių (EK direktyva) reglamentai 2003 (SI 2426/2003) (su 
pakeitimais) ir visi taikytini įstatymai ir kiti teisės aktai, susiję su asmens duomenų tvarkymu ir privatumu, 
įskaitant, jei taikytina, nacionalinės duomenų apsaugos išduotas gaires ir praktikos kodeksus, ir bet kurios iš 
aukščiau išvardytų dalykų atitikmuo bet kurioje atitinkamoje jurisdikcijoje. 
2.9. Teisinis pagrindas: teisėta priežastis Šalims dalintis ir tvarkyti asmens duomenis, nurodytus šios 
Duomenų apsaugos politikos 5.1 punkte. 
2.10. Bendrieji asmens duomenys: asmens duomenys, kuriais pasidalino tarpusavyje Šalys, kaip tai 
numatyta 4-ame Duomenų apsaugos politikos straipsnyje. 
2.11. Darbuotojai: darbuotojai, dirbantys bet kuriai Šaliai ar jos subrangovams, kuriuos Šalis paskiria arba 
įdarbina dalyvauti sudarant ar vykdant Sutartį.  
2.12. Sutartis: bet kokia žodinė ar rašytinė verslo sutartis, kurią Šalys siekia vykdyti arba sudaryti.  
2.13. Subjekto prieigos prašymas: turi tą pačią reikšmę, kaip ir BDAR 15 skyriuje “Duomenų subjekto teisė 
susipažinti su asmens duomenimis”.  
2.14. Duomenų valdytojas, Duomenų tvarkytojas, Duomenų subjektas ir Asmens duomenys, 
apdorojimas, teisė į objektą ir atitinkamos techninės bei organizacinės priemonės turi tą pačią reikšmę, 
kaip ir BDAR. 
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III. DUOMENŲ APSAUGOS POLITIKOS TIKSLAS 
3.1. Ši Duomenų apsaugos politika nustato Asmens duomenų perdavimo tarp Šalių, kaip Duomenų 
valdytojų, sistemą ir apibrėžia Šalių tarpusavio pareigas, principus bei procedūras, kurių Šalys turi laikytis.  
3.2. Dalijimasis asmens duomenimis yra būtinas siekiant įgyvendinti šiuos abiejų Šalių Sutartus tikslus: tam, 
kad šalys galėtų sudaryti ar vykdyti Sutartį. 
3.3. Šalys netvarkys Bendrų asmens duomenų tokiu būdu, kuris nesuderinamas su Sutartais tikslais.  
3.4. Kaip Duomenų valdytoja kiekviena Šalis yra atsakinga už tai, kad visi Bendrųjų asmens duomenų 
naudojimo būdai atitiktų visus taikomus duomenų apsaugos ir privatumo įstatymus bei reglamentus. 

IV. BENDRIEJI ASMENS DUOMENYS 
4.1. Šios Duomenų apsaugos politikos 3.2 punkte Sutartiems tikslams, Bendrieji asmens duomenys gali 
apimti šiuos asmens duomenis: 
Pirmas vardas; vidurinis (-iai) vardas (-ai); pavardė; darbdavys; pareigos; darbo el. pašto adresas; darbo 
telefono numeris; viber vartotojo vardas, WhatsApp vartotojo vardas, Skype vartotojo vardas; transporto 
priemonės registracijos numeris. Jeigu klientas ar tiekėjas yra fizinis asmuo, asmens kodas, registruotos 
gyvenamosios vietos adresas, individualios veiklos pažymėjimo numeris ir PVM mokėtojo kodas taip pat įeina 
į Bendruosius asmens duomenis. 
4.2. Bendrieji asmens duomenys apsiriboja asmens duomenimis, aprašytais šios Duomenų apsaugos politikos 
4.1 punkte. 
4.3. Bendrieji asmens duomenys neturi būti nesusiję ar pertekliniai, palyginus su Sutartais tikslais. 

V. TEISINGAS IR TEISĖTAS TVARKYMAS 
5.1. Šios Duomenų apsaugos politikos Sutartais tikslais kiekviena Šalis užtikrina, kad ji tvarkys Bendruosius 
asmens duomenis remdamasi šiais Teisiniais pagrindais: 
tvarkymas yra būtinas teisėtiems duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesams, išskyrus tuos atvejus, kai 
tokie duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens 
duomenų apsaugą, yra už juos viršesni (BDAR 6 str. 1 d. (f) punktas). 
5.2. Abi Šalys dėl Bendrųjų asmens duomenų užtikrina, kad jų pateikiami privatūs pranešimai būtų aiškūs ir 
kad Duomenų subjektams būtų suteikta pakankamai informacijos tam, kad jie galėtų suprasti, kokiais jų 
asmeniniais duomenimis Šalys dalijasi, aplinkybes, kuriomis jais bus dalijamasi, duomenų pasidalijimo tikslai 
ir arba tapatybė, su kuo duomenimis yra dalijamasi, arba organizacijos, kuri gaus asmens duomenis, 
aprašymas (BDAR 14 straipsnis).  
5.3. Abi Šalys įsipareigoja informuoti Duomenų subjektus apie tikslus, dėl kurių jos tvarkys savo valdomus 
asmens duomenis, taip pat suteiks Duomenų subjektui visą informaciją, kurią ji turi pateikti pagal BDAR ir 
savo taikomus įstatymus tam, kad Duomenų subjektas suprastų kaip jo asmeninius duomenis tvarkys 
Duomenų valdytojas.  

VI. DUOMENŲ KOKYBĖ 
6.1. Duomenų davėjas užtikrina, kad Bendrieji asmens duomenys būtų tikslūs.  
6.2. Jei kuri nors Šalis sužino apie netikslius Bendruosius asmens duomenis, ji apie tai praneša kitai Šaliai. 

VII. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS 
7.1. Duomenų subjektai turi teisę gauti konkrečią informaciją apie jų asmens duomenų tvarkymą pateikiant 
Subjektų prieigos prašymą. Duomenų subjektai taip pat gali prašyti ištaisyti, ištrinti ar užblokuoti savo 
asmeninius duomenis. 
7.2. Šalys tvarko Subjekto prieigos prašymus, priimtus sprendimus ir visą informaciją, kuria buvo apsikeista. 
Įrašai turi apimti prašymo pateikti informaciją kopijas, išsamią informaciją apie prieinamus duomenis ir, jei 
reikia, visų su prašymu susijusių susitikimų, susirašinėjimų ar skambučių pastabas. 
7.3. Šalys susitaria, kad atsakomybė už Subjekto prieigos prašymo įvykdymą tenka Šaliai, gaunančiai 
Subjekto prieigos prašymą dėl tos Šalies turimų asmens duomenų. 
7.4. Šalys susitaria teikti pagrįstą ir greitą pagalbą (per 5 Darbo dienas nuo tokio pagalbos prašymo) tam, kad 
jos galėtų patenkinti Subjektų prieigos prašymus ir atsakyti į visus kitus duomenų subjektų klausimus ar 
skundus. 
 

VIII. DUOMENŲ SAUGOJIMAS IR IŠTRYNIMAS 
8.1. Duomenų gavėjas negali išsaugoti ar tvarkyti Bendrųjų asmens duomenų ilgiau, nei būtina Sutartiems 
tikslams įgyvendinti. Duomenų gavėjas užtikrina, kad visi Bendrieji asmens duomenys būtų grąžinti 
Duomenų davėjui arba sunaikinti tuomet, kai Bendrųjų asmens duomenų tvarkymas nebėra būtinas Sutartų 
tikslų įgyvendinimui.  
8.2. Nepaisant 8.1 punkto, Šalys pratęsia Bendrųjų asmens duomenų saugojimo laikotarpį vadovaudamosi 
savo šalies taikomais teisės aktais ir/arba pramonės šakos duomenų saugojimo standartiniais reikalavimais.  
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IX. PERDAVIMAI 

9.1. Duomenų gavėjas negali perduoti trečiajai šaliai Bendrųjų asmens duomenų be aiškaus rašytinio 
Duomenų davėjo sutikimo, išskyrus atvejus, kai trečioji šalis turi teisinį pagrindą reikalauti tokių asmens 
duomenų pagal BDAR ir Šalis yra įpareigota perduoti prašomus asmeninius duomenis.  
9.2. Jeigu pagal 9.1 punktą buvo suteiktas aiškus raštiškas leidimas ar nurodymas, Duomenų gavėjas 
neatskleis ir neperduos Bendrųjų asmens duomenų už EEE ribų prieš tai neužtikrinęs, kad Bendrųjų asmens 
duomenų apsaugai bus suteikta tinkama ir lygiavertė apsauga. 
 

X. SAUGUMAS IR MOKYMAS 
10.1. Duomenų davėjas yra atsakingas už bet kokių Bendrųjų asmens duomenų, perduodamų Duomenų 
gavėjui, saugaus perdavimo užtikrinimą naudojant atitinkamus techninius metodus. 
10.2. Šalys susitaria įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti jų turimus 
Bendruosius asmens duomenis nuo neįgalioto ar neteisėto duomenų tvarkymo ir atsitiktinio praradimo, 
sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo ar atskleidimo, įskaitant, bet neapsiribojant: 

• užtikrinti, kad IT įranga, įskaitant nešiojamą įrangą, būtų laikoma užrakinamose vietose tuomet, 
kai jos nėra prižiūrimos; 

• nepalikti nešiojamųjų įrenginių, kuriuose yra asmens duomenų, be priežiūros; 

• užtikrinti, kad darbuotojai naudotų atitinkamus saugius slaptažodžius prisijungdami prie sistemų 
ar duomenų bazių, kuriose yra asmens duomenys; 

• užtikrinti, kad reikiama IT įranga būtų apsaugota antivirusine programine įranga, užkardomis, 
slaptažodžiais ir tinkamais šifravimo algoritmais; 

• apriboti prieigą prie atitinkamų duomenų bazių ir sistemų tik tiems pareigūnams, darbuotojams ir 
subrangovams, kuriems reikia turėti prieigą prie asmens duomenų, ir užtikrinti, kad slaptažodžiai būtų 
reguliariai keičiami bei atnaujinami tam, kad būtų išvengta netinkamos prieigos tais atvejais, kai 
asmenys nebėra susiję su Šalimi; 

• reguliariai atlikti grėsmių vertinimą arba įsibrovimo bandymus sistemose; 

• užtikrinti, kad visi darbuotojai, tvarkantys asmeninius duomenis, būtų informuoti apie jų pareigas 
juos tvarkant; 

• leisti kitai Šaliai atlikti patikrinimus ir vertinimus, susijusius su taikomomis saugumo 
priemonėmis, arba pareikalavus pateikti įrodymus apie šias priemones. 

XI. DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMAI IR PRANEŠIMŲ TVARKA 
11.1. Šalys yra griežtai įsipareigojusios kitai Šaliai pranešti apie bet kokius galimus ar faktinius Bendrųjų 
asmens duomenų praradimus kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 1 Darbo dieną po nustatyto galimo ar 
faktinio praradimo tam, kad Šalys galėtų nutarti kokių veiksmų, vadovaujantis nacionaliniais duomenų 
apsaugos įstatymais ir gairėmis, reikia imtis tam, kad problema būtų išspręsta.  
11.2. 11.1 punktas taip pat taikomas bet kokiems saugumo pažeidimams, kurie gali pakenkti Bendrųjų asmens 
duomenų saugumui. 
11.3. Šalys susitaria teikti viena kitai reikalingą  pagalbą, tam, kad būtų galima greitai sutvarkyti bet kokį 
duomenų saugumo pažeidimą.  

XII. GINČŲ SU DUOMENŲ SUBJEKTAIS ARBA DUOMENŲ APSAUGOS INSTITUCIJA 
SPRENDIMAS 

12.1. Jei Duomenų subjektas arba Duomenų apsaugos institucija pradeda ginčą ar pareiškia pretenziją dėl 
Bendrųjų asmens duomenų tvarkymo prieš vieną ar abi Šalis, Šalys praneša viena kitai apie tai ir susitaria 
bendradarbiauti tam, kad tokie ginčai ir pretenzijos būtų kuo greičiau išspręstos. 

XIII. GARANTIJOS 
13.1. Kiekviena Šalis garantuoja ir įsipareigoja: 
(a) tvarkyti Bendruosius asmens duomenis pagal BDAR; 
(b) per pagrįstą laiką atsakyti Duomenų apsaugos institucijoms į paklausimus dėl Bendrųjų asmens duomenų; 
(c) atsakyti į Subjekto prieigos prašymą pagal šios Duomenų apsaugos politikos sąlygas ir BDAR; 
(d) imtis visų reikiamų priemonių tam, kad būtų užtikrinta, jog laikomasi 10 skyriuje nurodytų saugumo 

priemonių. 
13.2. Kiekviena Šalis kaip Duomenų davėjas garantuoja ir įsipareigoja užtikrinti, kad Bendrieji asmens 
duomenys būtų tikslūs. 
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13.3. Kiekviena Šalis kaip Duomenų gavėjas garantuoja ir įsipareigoja neatskleisti ir neperduoti Bendrųjų 
asmens duomenų trečiosioms šalims nei Europos Ekonominėje Erdvėje (EEE), nei už jos ribų, išskyrus 
atvejus, kai ji laikosi 9.1 ir 9.2 punktuose nustatytų įsipareigojimų, arba kai tokią teisę suteikia galiojantys 
teisės aktai. 

XIV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
14.1. Visi LTMKS darbuotojai yra atsakingi už šios Duomenų apsaugos politikos laikymąsi. 
14.2. Ši Duomenų apsaugos politika peržiūrima kasmet arba, jei reikia, dažniau tam, kad ji atspindėtų 
atitinkamus teisėkūros, reguliavimo ar organizacinius pokyčius. 
14.3. Norėdami gauti informacijos apie šią Duomenų apsaugos politiką arba duomenų apsaugą, prašome 
kreiptis elektroniniu paštu info@letmekoo.lt. 
 


