Forma 3.1
ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO APRAŠAS
Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias žemiau nurodytas teises, įtvirtintas 2016 m. balandžio 27 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir
dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos
reglamentas):
1. žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
2. susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
3. reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius
asmens duomenis (teisė ištaisyti). Prašome atkreipti dėmesį, kad mums gali reikėti patikrinti Jūsų pateiktų
naujų duomenų teisingumą;
4. savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė
sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“), jeigu tam yra pagrįstos priežastys. Prašome atkreipti dėmesį, kad mes ne
visais atvejais galėsim vykdyti Jūsų prašymą sunaikinti duomenis dėl teisinio reguliavimo;
5. teisę reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą, esant vienai iš
teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
6. teisę į duomenų, kuriuos mums pateikėte, perkeliamumą (teisė perkelti);
7. teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys ar panaikinti savo sutikimą, kai šie duomenys
tvarkomi ar ketinami tvarkyti Profitus interesais. Tokiu atveju Profitus nustos tvarkyti Jūsų duomenis, nebent
turės įrodymų, kad turi teisėtų priežasčių toliau tvarkyti duomenis. Kai duomenų tvarkymas yra susijęs su
tiesiogine rinkodara, Jūs turite teisę bet kada su tuo nesutikti ir Profitus nustos tvarkyti Jūsų duomenis
tiesioginės rinkodaros tikslu.
8. teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Mes būtume dėkingi, jeigu prieš tai
kreiptumėtės į mus ir sudarytumėte galimybę ginčą su Jumis išspręsti taikiai.
Kreipdamiesi į mus dėl aukščiau nurodčytų teisių įgyvendinimo, prašome užpildyti susijusią Formą ir pateikti
joje prašomą informaciją.
Formą prašome pateikti:
1. el. paštu support@profitus.lt arba;
2. registruotu laišku adresu Lvovo g. 101, Vilnius.
Prie Formos turite pridėti savo asmens dokumento kopiją, kad galėtumėme patikrinti Jūsų tapatybę.
Mes atsakysime Jums per 1 mėnesį. Prašome atkreipti dėmesį, kad priklausomai nuo Jūsų prašymo apimties ir
sudėtingumo, šis terminas gali būti pratęstas iki 2 mėnesių. Bet kuriuo atveju Jūs gausite atsakymą apie
veiksmus, kurių ėmėmės dėl Jūsų prašymo per 1 mėnesio laikotarpį. Mes bendrausime su Jumis Jūsų pasirinktu
komunikavimo būdu, kurį nurodysite Formoje.
Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos nemokamai, nebent asmens prašymai akivaizdžiai nepagrįsti ar
neproporcingi.
Jeigu mes turėsime pagrįstų abejonių dėl Jūsų tapatybės, mes galime paprašyti papildomos informacijos, kad
ją patikrintumėme.
Taip pat, jeigu manote, kad tvarkydami Jūsų asmens duomenis pažeidžiame Bendrąjį duomenų apsaugos
reglamentą ar kitus duomenų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus, Jūs turite teisę pateikti skundą
Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios buveinės adresas L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius,
https://vdai.lrv.lt/.

