„Delfi Apklausos“
PRIVATUMO POLITIKA

Šios privatumo politikos tikslas
Ši privatumo politika („Privatumo politika“) nustato asmens duomenų tvarkymo principus ir
sąlygas Jums dalyvaujant savanoriškoje internetinių apklausų programoje „Delfi Apklausos“,
o taip pat apibūdina Jūsų, kaip duomenų subjekto, teises bei mūsų, kaip duomenų valdytojo,
atitinkamas pareigas. Ši privatumo politika Jums paaiškins kokius asmens duomenis, kaip ir
kodėl mes renkame, kokiais teisiniais pagrindais remiamės juos tvarkydami, kiek laiko juos
saugome, kam juos perduodame, o taip pat informuos apie Jūsų turimas teises ir jų
įgyvendinimo tvarką bei pateiks kitokią Jums aktualią bei svarbią informaciją, susijusią su Jūsų
asmens duomenų tvarkymu.

Duomenų valdytojas: DELFI, UAB, juridinio asmens kodas: 125483974, adresas: Gynėjų g.
16, Vilnius, Lietuvos Respublika („mes“, „Delfi“ arba „Bendrovė“). Mūsų išsamius kontaktinius
duomenis rasite šios privatumo politikos 14 skyriuje.
Asmens duomenys reiškia visą informaciją, susijusią su asmeniu, kurio tapatybė yra nustatyta
arba gali būti nustatyta („Duomenys“), tokią kaip Jūsų vardas, gimimo data, adresas ar
elektroninio pašto adresas.
Prašome atsakingai žvelgti į šioje privatumo politikoje išdėstytą informaciją ir prieš mums
pateikiant savo duomenis su ja susipažinti išsamiai.

1. Jūsų asmens duomenų tvarkymas. Registracijos „Delfi Apklausos“ duomenų
tvarkymas.
1.1. Jums registruojantis „Delfi Apklausos“ mes tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:
el. pašto adresas, slaptažodis, lytis, gimimo metai, pašto kodas. Visus šiuos duomenis Jūs
privalote pateikti, priešingu atveju registracija nebus galima.
1.2. Tuo atveju, jeigu registruojatės jungdamiesi per savo paskyrą „Facebook“ arba „Google“,
mes gauname ir tvarkomi šiuos Jūsų asmens duomenis: Jūsų elektroninio pašto adresas.
1.3. Visų šių duomenų šaltinis esate Jūs. Jei užsiregistruojate „Delfi Apklausos“ per savo
paskyrą "Facebook" ar “Google“, Jūs suteikiate "Facebook" ar “Google“ leidimą, pasidalinti Jūsų
paskyros informacija su mumis – taigi, gautų duomenų šaltinis yra atitinkamai "Facebook" arba
“Google“.
1.4. Asmens duomenų tvarkymo tikslai. Registracijos metu pateiktus Jūsų asmens duomenis
tvarkome tikslu sukurti Jums asmeninę paskyrą „Delfi apklausos“ bei Jūsų kaip respondento
tinkamumo atitinkamai būsimai apklausai vertinimo tikslais (Jūsų lytis, amžius, pašto kodas).
Slaptažodis ir Jūsų elektroninio pašto adresas yra tvarkomi Jūsų prijungimo prie turimos
paskyros tikslais. Elektroninis pašto adresas taip pat yra tvarkomas tikslu susisiekti su Jumis
(pvz. registracijos patvirtinimo išsiuntimui, derinant prizų įteikimo/atsiėmimo ir pan.
klausimus).
1.5. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – Jūsų sutikimas.
Prieš registraciją „Delfi Apklausos“ Jums yra privaloma susipažinti su šia Privatumo politika,
todėl būdami tinkamai mūsų informuoti, savo laisva valia bei savo aktyviais veiksmais

užpildydami registracijos formą, Jūs išreiškiate sutikimą, kad Jūsų pateikti asmens duomenys
būtų Delfi atitinkamai tvarkomi. Tiek registracija, tiek dalyvavimas apklausose yra visiškai
savanoriškas ir priklauso tik nuo Jūsų valios. Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą
dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo šiame skyriuje nurodytais tikslais – šią teisę galite
įgyvendinti savo asmeninėje „Delfi Apklausos“ paskyroje paspaudę „redaguoti paskyrą“ ir
tuomet atsivėrusio lango apačioje paspausdami „Išsiregistruoti iš Delfi apklausos“1 arba šios
Privatumo politikos 11 skyriuje nustatyta tvarka pateikdami mums dėl to prašymą.
1.6. Jūsų asmens duomenų tvarkymo terminas. Jūsų asmens duomenis tvarkome visą
laikotarpį, kol dalyvaujate „Delfi Apklausos“.
Praėjus 1 metams po paskutinio Jūsų dalyvavimo apklausoje (paskutinio apklausos anketos
atidarymo), Jūsų paskyra yra deaktyvuojama, t.y. Jūsų duomenys nėra ištrinami, tačiau Jūsų
paskyros informacija tampa nepasiekiama apklausų užsakovams (plačiau apie Jūsų asmens
duomenų gavėjus prašome žiūrėti Privatumo politikos 8 skyrių).
Praėjus 3 metams po paskutinio Jūsų dalyvavimo apklausoje (paskutinio apklausos anketos
atidarymo), Jūsų registracijos duomenys saugiai ištrinami.

2. Jūsų asmens duomenų tvarkymas. Atsakymų į apklausų klausimus tvarkymas.
2.1. Jums užpildžius atitinkamos apklausos klausimyną ir pateikus atsakymus mes tvarkome
šiuos Jūsų asmens duomenis: Jūsų mums pateiktų atsakymų informaciją, informaciją apie
Jums priskirtus taškus už dalyvavimą konkrečioje apklausoje. Nors konkretūs tvarkomi asmens
duomenys priklausys nuo konkrečios apklausos tikslo ar temos, tačiau tai gali būti įvairūs
socio-demografiniai duomenys, duomenys apie Jūsų vartojimo įpročius, pomėgius ir pan.
Jūs neprivalote pateiki savo asmens duomenų pildydami apklausas, tačiau kuo daugiau
apklausų užpildysite, tuo daugiau surinksite taškų, kuriuos galėsite iškeisti į vertingus prizus.
2.2. Visų šių duomenų šaltinis esate Jūs.
2.3. Asmens duomenų tvarkymo tikslai:
•

Rinkos ir viešosios nuomonės tyrimai;

•

Klientų ir vartotojų įžvalgų sudarymas;

•

Lojalumo ir dovanų programų kūrimas;

•

Statistinės informacijos sudarymas ir pateikimas;

•

Taškų už dalyvavimą apklausoje skyrimas ir administravimas.

2.4. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – mūsų teisėtas interesas vykdyti rinkos
ir viešosios nuomonės tyrimus, sudaryti klientų ir vartotojų įžvalgas, kurti lojalumo ir dovanų
programas, sudaryti ir pateikti statistinę informaciją. Jūs turite teisę prieštarauti tokiam
tvarkymui ir nustatyti tvarkymo apribojimus tol, kol mes vertiname Jūsų prieštaravimo
pagrįstumą – šią teisę galite įgyvendinti šios Privatumo politikos 11 skyriuje nustatyta tvarka
pateikdami mums dėl to prašymą.
Kai tvarkome jūsų asmens duomenis remdamiesi teisėtu interesu, esame įsitikinę, kad:
(i) mes naudojame asmens duomenis tokiais būdais, kokių pagrįstai galite tikėtis, ir kurie daro
minimalų poveikį privatumui, arba kai tvarkymas yra objektyviai pateisinamas;
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Jums išsiregistravus iš „Delﬁ apklausos“ bus negrįžimai ištrin: visi mūsų tvarkomi jūsų asmens duomenys.

(ii) labiausiai tikėtina, kad duomenų subjekto interesai nėra viršesni už mūsų teisėtus
interesus;
(iii) duomenų tvarkymas yra būtinas. Mes negalime pagrįstai pasiekti to paties rezultato kitu
mažiau paveikiu būdu.
2.5. Jūsų asmens duomenų tvarkymo terminas. Jūsų asmens duomenis tvarkome visą
laikotarpį, kol dalyvaujate „Delfi Apklausos“.
Praėjus 3 metams po paskutinio Jūsų dalyvavimo apklausoje (paskutinio apklausos anketos
atidarymo), Jūsų asmens duomenys saugiai ištrinami.

3. Jūsų asmens duomenų tvarkymas. Papildomos profilio informacijos tvarkymas.
3.1. Jums nusprendus papildyti paskyrą papildoma asmenine informacija („Profilio
informacija“) mes tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis: Jūsų įvairūs socio-demografiniai
duomenys, duomenys apie Jūsų vartojimo įpročius, pomėgius, išsilavinimą, šeimos sudėtį,
darbą, taip pat kiti asmens duomenys, kuriuos pasirinksite nurodyti.
Jūs neprivalote pateiki mums šių savo asmens duomenų paskyros profilyje, tačiau nurodžius
daugiau informacijos apie save bus didesnė tikimybė sulaukti pakvietimo į apklausas, kurios
atitinka jūsų interesus.
3.2. Visų šių duomenų šaltinis esate Jūs.
3.3. Asmens duomenų tvarkymo tikslai: jūsų pateikti duomenys yra naudojami vertinant
Jūsų kaip respondento tinkamumą atitinkamai apklausai.
3.4. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – Jūsų sutikimas (Jums varnele
pažymėjus laukelį „Sutinku, kad mano profilio informacija būtų tvarkoma atrankos į apklausas
tikslais“). Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo
šiame skyriuje nurodytais tikslais – šią teisę galite įgyvendinti prisijungę prie savo turimos
paskyros „Delfi apklausos“ ir paeiliui atlikdami tokius veiksmus: paspauskite parinktį
„Redaguoti paskyrą“, tuomet paspauskite parinktį „Sutikimai“ ir atsivėrusiame sutikimų lange
nuimkite varnelę ties formuluote „Sutinku, kad mano profilio informacija būtų tvarkoma
atrankos į apklausas tikslais“. Atšaukti savo sutikimą taip pat galite šios Privatumo politikos 11
skyriuje nustatyta tvarka pateikdami mums dėl to prašymą.
3.5. Jūsų asmens duomenų tvarkymo terminas. Jūsų asmens duomenis tvarkome visą
laikotarpį, kol dalyvaujate „Delfi Apklausos“.
Praėjus 1 metams po paskutinio Jūsų dalyvavimo apklausoje (paskutinio apklausos anketos
atidarymo), Jūsų paskyra yra deaktyvuojama, t.y. Jūsų duomenys nėra ištrinami, tačiau Jūsų
paskyros informacija tampa nepasiekiama apklausų užsakovams (plačiau apie Jūsų asmens
duomenų gavėjus prašome žiūrėti Privatumo politikos 8 skyrių).
Praėjus 3 metams po paskutinio Jūsų dalyvavimo apklausoje (paskutinio apklausos anketos
atidarymo), Jūsų asmens duomenys saugiai ištrinami.

4. Jūsų asmens duomenų tvarkymas. Jautrių (specialių kategorijų) asmens duomenų
tvarkymas.
4.1. Jums nusprendus papildyti paskyrą („Profilio informacija“), papildoma asmenine jautria
informacija mes tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis: specialių kategorijų asmens
duomenys2, kuriuos pasirinksite nurodyti (pvz. duomenys apie Jūsų tautybę).
Jūs neprivalote pateiki mums šių savo asmens duomenų paskyros profilyje, tačiau juos
nurodžius bus didesnė tikimybė sulaukti pakvietimo į apklausas, kurios atitinka Jūsų interesus.
4.2. Visų šių duomenų šaltinis esate Jūs.
4.3. Asmens duomenų tvarkymo tikslai: jūsų pateikti duomenys yra naudojami vertinant
Jūsų kaip respondento tinkamumą atitinkamai apklausai.
4.4. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – Jūsų sutikimas (Jums varnele
pažymėjus laukelį „Sutinku, kad rinkos tyrimų tikslais būtų tvarkomi mano jautrūs (specialių
kategorijų) asmens duomenys“). Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą dėl Jūsų
asmens duomenų tvarkymo šiame skyriuje nurodytais tikslais – šią teisę galite įgyvendinti
prisijungę prie savo turimos paskyros „Delfi apklausos“ ir paeiliui atlikdami tokius veiksmus:
paspauskite parinktį „Redaguoti paskyrą“, tuomet paspauskite parinktį „Sutikimai“ ir
atsivėrusiame sutikimų lange nuimkite varnelę ties formuluote „Sutinku, kad rinkos tyrimų
tikslais būtų tvarkomi mano jautrūs (specialių kategorijų) asmens duomenys“. Atšaukti savo
sutikimą taip pat galite šios Privatumo politikos 11 skyriuje nustatyta tvarka pateikdami mums
dėl to prašymą.
4.5. Jūsų asmens duomenų tvarkymo terminas. Jūsų asmens duomenis tvarkome visą
laikotarpį, kol dalyvaujate „Delfi Apklausos“.
Praėjus 1 metams po paskutinio Jūsų dalyvavimo apklausoje (paskutinio apklausos anketos
atidarymo), Jūsų paskyra yra deaktyvuojama, t.y. Jūsų duomenys nėra ištrinami, tačiau Jūsų
paskyros informacija tampa nepasiekiama apklausų užsakovams (plačiau apie Jūsų asmens
duomenų gavėjus prašome žiūrėti Privatumo politikos 8 skyrių).
Praėjus 3 metams po paskutinio Jūsų dalyvavimo apklausoje (paskutinio apklausos anketos
atidarymo), Jūsų asmens duomenys saugiai ištrinami.

5. Jūsų asmens duomenų tvarkymas. Pranešimų, naujienlaiškių bei pakvietimų
siuntimas.
5.1. Tvarkomi asmens duomenys: elektroninio pašto adresas.
5.2. Visų šių duomenų šaltinis esate Jūs.
5.3. Asmens duomenų tvarkymo tikslai:

•

Pateikti Jums informaciją apie įvairias „Delfi apklausos“ panelio naujienas;

•

Pakviesti Jus dalyvauti naujose apklausose.

5.4. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas - Jūsų sutikimas.
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Vadovaujan:s Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, specialių kategorijų asmens duomenys – tai duomenys,
atskleidžiantys rasinę ar etninę kilmę, poli:nes pažiūras, religinius ar ﬁlosoﬁnius įsi:kinimus ar narystę profesinėse
sąjungose, gene:niais duomenys, biometriniai duomenys, siekiant konkrečiai nustaty: ﬁzinio asmens tapatybę,
sveikatos duomenys arba duomenys apie ﬁzinio asmens ly:nį gyvenimą ir ly:nę orientaciją.

Jums varnele pažymėjus laukelį „Sutinku gauti panelio naujienlaiškius ir pranešimus“ Jūs
sutinkate, kad mes Jums siųstumėme įvairią informaciją, susijusią su „Delfi apklausos“ panelio
naujienomis (pvz. naujienas apie prizus bei taškų kaupimo sistemą ir pan.).
Jums varnele pažymėjus laukelį „Sutinku dalyvauti apklausose ir kitose rinkos tyrimų veiklose“
jūs sutinkate, kad mes Jums siųstumėme pakvietimus dalyvauti naujose apklausose.
Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo šiame
skyriuje nurodytais tikslais – tai galite padaryti paspausdami atitinkamą nuorodą, esančią
kiekviename gaunamame naujienlaiškyje, arba prisijungus prie savo turimos paskyros „Delfi
apklausos“ ir paeiliui atlikdami tokius veiksmus: paspauskite parinktį „Redaguoti paskyrą“,
tuomet paspauskite parinktį „Sutikimai“ ir atsivėrusiame sutikimų lange pasirinktinai nuimkite
varnelę ties formuluote „Sutinku gauti panelio naujienlaiškius ir pranešimus“ ir/ar “Sutinku
dalyvauti apklausose ir kitose rinkos tyrimų veiklose“. Atšaukti savo sutikimą taip pat galite
šios Privatumo politikos 11 skyriuje nustatyta tvarka pateikdami mums dėl to prašymą.
5.5. Jūsų asmens duomenų tvarkymo terminas. Jūsų asmens duomenis tvarkome visą
laikotarpį, kol dalyvaujate „Delfi Apklausos“.
Praėjus 3 metams po paskutinio Jūsų dalyvavimo apklausoje (paskutinio apklausos anketos
atidarymo), Jūsų asmens duomenys saugiai ištrinami.

6. Jūsų asmens duomenų tvarkymas. Surinktų taškų keitimas į prizus.
6.1. Tvarkomi asmens duomenys: elektroninio pašto adresas, informacija apie Jūsų
sukauptus taškus, pasirinktus prizus.
6.2. Visų šių duomenų šaltinis esate Jūs. Informacija apie sukauptus taškus yra
sugeneruojama automatiškai Jums sudalyvavus apklausoje.
6.3. Asmens duomenų tvarkymo tikslai: taškų keitimas į Jūsų pasirinktus prizus ir jų
įteikimas.
6.4. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas - Jūsų sutikimas.
Prieš registraciją „Delfi Apklausos“ Jums yra privaloma susipažinti su šia Privatumo politika,
todėl būdami tinkamai mūsų informuoti, savo laisva valia bei savo aktyviais veiksmais
atlikdami taškų keitimo į prizą veiksmus, Jūs išreiškiate sutikimą, kad Jūsų asmens duomenys
būtų Delfi atitinkamai tvarkomi. Taškų keitimas į prizą yra visiškai savanoriškas ir priklauso tik
nuo Jūsų valios. Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą dėl Jūsų asmens duomenų
tvarkymo šiame skyriuje nurodytais tikslais – šią teisę galite įgyvendinti šios Privatumo
politikos 11 skyriuje nustatyta tvarka pateikdami mums dėl to prašymą.
6.5. Jūsų asmens duomenų tvarkymo terminas. Jūsų asmens duomenis šiame Privatumo
Politikos skyriuje nurodytais tikslais tvarkome tiek laiko, kiek yra reikalinga nurodytiems
tikslams pasiekti.
Praėjus 3 metams po paskutinio Jūsų dalyvavimo apklausoje (paskutinio apklausos anketos
atidarymo), Jūsų asmens duomenys saugiai ištrinami.

7. Jūsų asmens duomenų saugumas
Imsimės visų techninių ir administracinių saugumo priemonių, kurios reikalingos apsaugoti
jūsų Duomenis nuo neteisėto praradimo bei prieigos ir nuo neteisėto pakeitimo, atskleidimo ar
ištrynimo.

Delfi neketina perduoti Jūsų asmens duomenų už Europos Ekonominės Erdvės ribų ar
tarptautinei organizacijai. Tačiau tuo atveju, jeigu mūsų duomenų tvarkytojai Jūsų asmens
duomenis tvarkytų už Europos Ekonominės Erdvės ribų (pvz. aptarnaujančios įmonės serveriai
būtų už EEE ribų), mes imsimės visų tinkamų ir adekvačių priemonių Jūsų duomenų saugumui
užtikrinti, kaip tai yra reikalaujama pagal atitinkamus asmens duomenų apsaugą
reglamentuojančius teisės aktus.
Tačiau Jūs esate atsakingi už saugaus slaptažodžio pasirinkimą, kai jūsų prašome susikurti
slaptažodį, kad gautumėte prieigą prie savo paskyros „Delfi apklausos“. Jūsų slaptažodis turėtų
būti konfidencialus ir pakankamai sudėtingas (sudarytas ne mažiau kaip iš aštuonių simbolių,
tarp kurių būtų didžioji raidė, skaičius ir simbolis), ir turėtumėte pasirinkti tokį, kokio daugiau
jokiame kitame puslapyje nenaudojate.

8. Jūsų asmens duomenų gavėjai

Jūsų asmens duomenys bus perduodami mūsų įgaliotam duomenų tvarkytojui UAB „Syno
International“, teikiančiam mums „Syno Panel“ sistemų paslaugas, tai reiškia, kad Jūsų
asmens duomenys bus fiziškai talpinami (saugomi) ir kitaip apdorojami pas šią bendrovę, kuri
tvarkys jūsų duomenis išimtinai veikdama mūsų interesais ir vardu. Iš savo duomenų
tvarkytojų mes reikalaujame užtikrinti atitinką Jūsų duomenų apsaugą bei užtikriname, kad
Jūsų asmens duomenys duomenų tvarkytojų būtų tvarkomi tik taip, kiek mes juos
įpareigojame ir tik dėl nurodytų tikslų. Prieiga prie Jūsų duomenų yra suteikiama tik tiems
asmenims, kuriems ji yra reikalinga vykdant savo darbo funkcijas, ir tik būtina toms
funkcijoms vykdyti apimtimi. Taip pat užtikriname, kad duomenų tvarkymas vykdomas
vadovaujantis su duomenų tvarkytojais sudarytomis sutartimis bei teisės aktais. Nuolatos
stebime atitiktį mūsų nurodymams, duomenų apsaugos reikalavimams bei sutartiniams
įsipareigojimams, sudarytiems su duomenų tvarkytojais. Jei turite papildomų klausimų dėl
mūsų duomenų tvarkytojų, prašome susisiekti šiuo el. pašto adresu: apklausos@delfi.lt.
Tam tikrais atvejais UAB „Syno International“ gali veikti ir kaip Jūsų asmens duomenų
valdytojas, pvz. dėl naudojamų slapukų ar renkant Jūsų telefoninės reklamos identifikatorius
(plačiau prašome susipažinti su UAB „Syno International“ privatumo politika: https://
www.synoint.com/privatumo-politika/, taip pat saugumo politika: https://www.synoint.com/
security-policy/, slapukų politika: https://www.synoint.com/cookies-policy/, DAP: https://
www.synoint.com/dpo/, kokybės užtikrinimas: https://www.synoint.com/qualitydocumentation/).

Tam, kad galėtumėte būti pakviestas dalyvauti Lietuvos ar užsienio apklausose mes turėsime
suteikti prieigą prie tam tikrų jūsų paskyros duomenų ( „Profilio informacija“, įskaitant ir
jautrius (specialių kategorijų) asmens duomenis, taip pat Jūsų lytis, amžius, pašto kodas)
apklausų užsakovams - rinkos tyrimų kompanijoms ir konsultacinėms įmonėms.. Šie asmens
duomenys yra būtini apklausos užsakovui atrenkant respondentus į konkrečią apklausą.
Užtikriname, kad apklausų užsakovai negaus prieigos prie Jus identifikuojančių asmens
duomenų, tokių kaip jūsų vardas, pavardė ar el. pašto adresas.
Taip pat konkrečios apklausos, kurioje dalyvavote, užsakovui (rinkos tyrimų kompanijai ar
konsultacinei įmonei) pateiksime prieigą prie Jūsų pateiktų atsakymų į apklausos klausimus,
tačiau taip pat užtikriname, kad apklausos užsakovas negaus prieigos prie Jus identifikuojančių
asmens duomenų, tokių kaip jūsų vardas, pavardė ar el. pašto adresas.

9. Kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis
Mes užtikriname, kad Jūsų asmens duomenis naudosime vadovaudamiesi galiojančiais teisės
aktų reikalavimais, įskaitant, bet neapsiribojant:
•

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis teisėtumo, sąžiningumo bei skaidrumo
principų;

•

Jūsų asmens duomenys bus naudojami tik tokios apimties, kiek būtina nurodytiems
tikslams pasiekti;

•

Jūsų asmens duomenys bus renkami tik dėl teisėtų tikslų, kuriuos mes aiškiai Jums
nurodėme ir nebus naudojami bet kokiu kitu būdu, nesuderinamu su minėtais tikslais;

•

Jūsų asmens duomenys bus tikslūs ir nuolatos atnaujinami;

•

Jūsų asmens duomenys bus saugomi tik tiek, kiek reikalinga Jums atskleistiems
tikslams pasiekti (arba tiek, kiek mus įpareigos galiojantys teisės aktai);

•

Jūsų asmens duomenys bus naudojami užtikrinant adekvatų jų saugumo lygį.

10. Jūsų turimos teisės, susijusios su Jūsų asmens duomenimis
Vadovaujantis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais, Jūs turite šias
teises:
-

Jūs turite teisę būti informuotas/informuota, ar mes tvarkome Jūsų asmens
duomenis bei, o jeigu tvarkome – ir susipažinti su tvarkomais duomenimis
pareikalaujanti šių duomenų kopijos, o taip pat informacijos apie tai, kaip mes Jūsų
duomenis naudojame, su kuo mes jais dalinamės ir kiek laiko juos saugome. Mes
galime atsisakyti Jums pateikti informaciją ar paprašyti Jūsų padengti papildomų kopijų
darymo išlaidas, kai dėl tos pačios informacijos kreipiatės pakartotinai;

-

Jūs turite teisę reikalauti pataisyti, papildyti, patikslinti neteisingus, netikslius ar
neišsamius Jūsų asmens duomenis (teisė į ištaisymą) – tuo atveju, kai susipažinus su
asmens duomenimis Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar
netikslūs;

-

Jūs turite teisę reikalauti, kad mes ištrintume turimą informaciją apie Jus, jei ji
tvarkoma neteisėtai ar nesąžiningai, ar ji nebėra būtina tikslui, kuriam mes ją
surinkome, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo, kuriuo remdamiesi mes privalome arba
turime teisę tą informaciją išsaugoti.

-

Jūs turite teisę reikalauti, kad mes apribotume (sustabdytume) Jūsų asmens
duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą – tuo atveju, jeigu, pvz., Jūs pateikėte
prašymą ištaisyti asmens duomenis (kol yra tikrinamas asmens duomenų tikslumas ir
(ar) jie taisomi), nustatoma, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ir Jūs
nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti, ar Jums pareiškus nesutikimą dėl asmens
duomenų tvarkymo (kol vertinama, ar mūsų teisėti interesai yra viršesni) ir kt. (teisė
reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą);

-

Jūs turite teisę iš mūsų gauti ir persiųsti kitam duomenų valdytojui savo asmens
duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (arba

reikalauti, kad mes Jūsų asmens duomenis persiųstume kitam duomenų valdytojui, kai
tai techniškai įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą). Ši teisė įgyvendinama tik
tuo atveju, jei duomenų tvarkymas yra pagrįstas Jūsų sutikimu arba mūsų sutartimi su
Jumis ir kai tvarkymas atliekamas automatizuotomis priemonėmis. Ši teisė gali būti
įgyvendinama tik dėl tų asmens duomenų, kuriuos pateikėte mums Jūs pats;
-

Jūs turite teisę bet kada atšaukti mums duotus savo sutikimus dėl Jūsų asmens
duomenų tvarkymo;

-

Jūs turite teisę dėl su Jumis konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu
nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi, kai toks duomenų
tvarkymas vykdomas siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;

-

Taip pat informuojame, kad Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų
apsaugos inspekcijai Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo
nustatyta tvarka.
11. Prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teises pateikimas

Kreiptis dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Jūs turite teisę pateikdami mums rašytinį
prašymą asmeniškai, paštu ar elektroniniu paštu.
Jeigu prašymą pateikiate raštu asmeniškai, Jūs turite patvirtinti savo tapatybę pateikdamas
asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. To nepadarius, duomenų subjekto teisės nėra
įgyvendinamos.
Jeigu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo prašymas yra pateikiamas paštu, tuomet
kartu su prašymu turi būti pateikta notaro patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio
dokumento kopija. Teikiant prašymą elektroninėmis priemonėmis, prašymas turi būti
pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba jis turi būti suformuotas elektroninėmis
priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą (šis reikalavimas
netaikomas, jeigu norima atšaukti savo duotą sutikimą dėl naujienlaiškių gavimo).
Prašymas įgyvendinti duomenų subjekto teises turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, jame
turi būti nurodyti duomenų subjekto vardas, pavardė, adresas
ir (ar) kiti kontaktiniai
duomenys ryšiui palaikyti ar kuriais pageidaujama gauti atsakymą dėl duomenų subjekto teisių
įgyvendinimo.
Savo teises duomenų subjektas gali įgyvendinti pats arba per atstovą. Asmens atstovas
prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, adresą ir (ar) kitus kontaktinius duomenis ryšiui
palaikyti, kuriais asmens atstovas pageidauja gauti atsakymą, taip pat atstovaujamo asmens
vardą, pavardę bei pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją.
Esant abejonių dėl duomenų subjekto tapatybės, mes galime paprašyti papildomos
informacijos, reikalingos ja įsitikinti.
Gavus Jūsų prašymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo, Jums pateiksime
informaciją apie tai, kokių veiksmų buvo imtasi pagal gautą prašymą.

12. Privatumo politikos keitimas

Mes nuolat siekiame vystyti „Delfi apklausos“ veiklą bei ją tobulinti, todėl, tikėtina, kartais
koreguosime bei tobulinsime ir šią Privatumo politiką. Apie Privatumo politikos atnaujinimą
skelbsime šiame puslapyje, pakeitimai įsigalios nedelsiant. Jeigu Privatumo politikos pakeitimai
turės didesnės reikšmės Jūsų teisėms ir laisvėms, mes stengsimės apie juos pranešime Jums
asmeniškai.

13. Dėl vaikų asmens duomenų
Internetinių apklausų programa „Delfi apklausos“ nėra skirti vaikų auditorijai.
Jeigu Jūs esate jaunesnis nei 16 metų, prašome nesiregistruoti „Delfi apklausos“ ir nedalyvauti
apklausose.
Jeigu Jūs esate jaunesnio nei 16 metų vaiko tėvas/ motina ar įstatyminis globėjas ir Jums
žinoma, kad Jūsų vaikas užsiregistravo „Delfi apklausos“, dalyvavo mūsų apklausose ar kitu
būdu pateikė mums savo asmens duomenis be Jūsų rašytinio sutikimo, prašome su mumis
susisiekti, kad mes galėtume ištrinti Jūsų vaiko asmens duomenis.

14. Mūsų kontaktinė informacija
DELFI, UAB
Gynėjų g. 16, Vilnius, Lietuvos Respublika
Telefono numeris: 8 (5) 204 54 00
El. paštas: apklausos@delfi.lt

