
 

 

 

AUTOGAMINTOJŲ IR IMPORTUOTOJŲ ASOCIACIJOS DUOMENŲ POLITIKA 

 

Autogamintojų ir importuotojų asociacija gerbia asmenų privatumą, todėl įsipareigoja visus duomenis 

rinkti, saugoti ir tvarkyti kaip to reikalauja Europos Sąjungos Bendrųjų Duomenų Apsaugos 

Reglamentas Nr. 2016/679 ir kiti teisės aktai. Autogamintojų ir importuotojų asociacija įsipareigoja 

laikytis toliau aprašytos Duomenų apsaugos politikos, kuri aiškiai nustato, kokie ir kokiu tikslu asmens 

duomenys yra tvarkomi, asmens duomenų saugojimo laikotarpį ir kitą informaciją. 

Sutikę gauti pranešimus Autogamintojų ir importuotojų asociacijos sutarties prieduose ar sutartyse, 

kartu pateikiate ir savo asmens duomenis: 

 Asmens vardą ir pavardę. 

 Atstovaujamos įmonės / organizacijos pavadinimą. 

 Užimamas pareigas įmonėje / organizacijoje. 

 Elektroninio pašto adresą. 

 Telefono numerį. 

Aukščiau išvardytus asmens duomenis Autogamintojų ir importuotojų asociacija saugo ir tvarko šiais 

tikslais: 

 siunčiami naujienlaiškiai apie vykdomus asociacijos įsipareigojimus, sutarties pakeitimus ir 

pan. 

 siunčiami naujienlaiškiai su informacija apie vykdomas asociacijos veiklos ir švietimo 

programas. 

Asociacija patvirtina, kad bet kokie iš pavedimo davėjo gauti asmens duomenys, tokie kokie yra 

apibrėžti Reglamente, bus saugomi ir tvarkomi vadovaujantis Reglamentu bei LR galiojančiais teisės 

aktais reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą. 

Pavedimo davėjas vadovaujantis Reglamentu turi užtikrinti, kad jo darbuotojai yra arba artimiausiu 

metu bus supažindinti su jų teisėmis ir pareigomis atstovaujant pavedimo davėją santykiuose su 

asociacija pagal šią Sutartį. 

Pavedimo davėjas turi teisę bet kada atšaukti savo tokį sutikimą išreikštą sutikime. Norėdamas atšaukti 

tokį sutikimą pavedimo davėjas turi ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas raštu pranešti asociacijai, 

jog atšaukia savo sutikimą pagal šį susitarimą. 

asociacija gavusi pavedimo davėjo tokį prašymą nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas 

imasi visų reikalingų veiksmų, kad juridinio asmens duomenys nebūtų naudojami pagal šią sutartį. 

Tokiu atveju, jeigu dėl tokio pavedimo davėjo asociacija negali tinkamai vykdyti savo įsipareigojimų 

pagal Sutartį, asociacija, turi teisę nutraukti Sutartį ir pareikalauti pavedimo davėjo sumokėti 

asociacijai už jau atliktus darbus. 

Fiziniams asmenims, kurių asmens duomenys yra tvarkomi vadovaujantis Reglamentu ir Sutartimi, 

turi teise bet kada kreiptis į asociaciją su prašymu, kad: 

 susipažinti su jų tvarkomais duomenimis; 

 visi jų duomenys būtų ištrinti; 

 visi jų duomenys būtų perkelti fizinio asmens pasirinkimu nurodytai įstaigai ar bendrovei. 

 

 


