SVARBI INFORMACIJA UAB „GB PROJEKTAI“ KLIENTAMS
APIE TAI, KAIP RENKAME, NAUDOJAME IR SAUGOME INFORMACIJĄ APIE JUS
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-09-09
UAB „GB projektai“ (arba tiesiog „Bendrovė“ ar „mes“) saugo informaciją apie Jus ir Jūsų privatumą.
Rinkdami, naudodami ir saugodami informaciją apie Jus, mes laikomės Europos Sąjungos Bendrojo
duomenų apsaugos reglamento (sutrumpintai vadinamas „GDPR“)1 ir kitų įstatymų, saugančių
informaciją apie Jus.
1.

Ką rasiu šiame informaciniame pranešime?

Šiame informaciniame pranešime rasite atsakymus į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes
renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Tai yra Jums svarbu – prašome atidžiai
susipažinti su šiame informaciniame pranešime pateikiama informacija.
Jei turite bet kokių klausimų arba bet kuri šios politikos dalis yra neaiški ar nesuprantama, prašome
kreiptis į Bendrovę elektroniniu paštu info@gbgroup.lt ir mes Jums padėsime.
Taip pat skatiname Jus laikas nuo laiko apsilankyti Bendrovės interneto puslapyje adresu
http://www.gbgroup.lt/, kur rasite naujausią šio informacinio pranešimo versiją.
2.

Kas yra atsakingas už informacijos apie mane apsaugą?

UAB „GB projektai“
Mūsų įmonės kodas yra: 300090132
Mūsų registracijos adresas: Vasarvietės g. 19A, LT-44105 Kaunas
Mūsų veiklos ir įmonės administracijos adresas: Partizanų g. 15A, Kaunas LT-50203
Mūsų el. pašto adresas: info@gbgroup.lt
Mūsų tel. Nr.: +370-37-472056
3.

Kodėl ir kokią informaciją renkate apie mane?

Mes renkame, naudojame ir saugome tokią informaciją apie Jus, kuri yra reikalinga:
▪
▪

▪

tam, kad susisiektume su Jumis, kai Jūs kreipiates į mus per Bendrovės interneto tinklalapius
ar elektroniniu paštu. Tokiu atveju mes renkame ir komunikavimui naudojame Jūsų vardą ir
kontaktinę informaciją (el. pašto adresas ir telefonas);
tam, kad parengtume ir sudarytume su Jumis preliminariąją turto pirkimo - pardavimo sutartį,
sklypo rezervacijos sutartį, rangos paslaugų sutartį ar notarinę turto pirkimo – pardavimo sutartį
mes renkame ir šiems tikslams naudojame Jūsų vardą, pavardę, asmens kodą, adresą,
kontaktinę informaciją, banko sąskaitos rekvizitus ir esant objektyviam poreikiui įsitikinti Jūsų
tapatybe - Jūsų asmens dokumento kopiją;
tam, kad parengtume, sudarytume ir vykdytume administravimo paslaugų sutartį mes renkame
ir šiems tikslams naudojame Jūsų vardą, pavardę, asmens kodą, adresą, kontaktinę
informaciją (el. paštas, telefonas).

Detalesnę informaciją apie mūsų renkamą ir saugomą informaciją apie Jus rasite šio pranešimo
pabaigoje esančioje lentelėje.
2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (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)
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4.

Kokią informaciją turėčiau Jums pateikti ir kodėl?

Prašome peržiūrėti pridedamą lentelę – privalote pateikti tą informaciją apie Jus, kuri yra būtina tam,
kad sudarytume arba įvykdytume su Jumis rezervacijos, preliminariąją ar pagrindinę pirkimo –
pardavimo sutartį, rangos sutartį, administravimo paslaugų sutartį ir/ar kitas susijusias sutartis arba
kurią turime surinkti pagal teisės aktus. Jums nepateikus šios informacijos, negalėsime sudaryti ir
vykdyti paminėtų sutarčių.
5.

Iš kur renkate informaciją apie mane?

Mes renkame ir naudojame tik tą asmeninę informaciją, kurią Jūs pats pateikiate mums.
Tais atvejais, kai tarp mūsų ir Jūsų sudarytos sutarties vykdymui mums yra būtina gauti informaciją
apie Jūsų vardu įregistruotą nekilnojamąjį turtą ir šios informacijos Jūs mums negalite pateikti bei kai
Jūs raštu ar elektronio ryšio priemonėmis sutinkate, kad mes gautume informaciją apie Jus iš viešųjų
registrų, mes taip pat galime gauti informaciją apie Jus iš viešų registrų (t.y. VĮ Registrų centro
administruojamų registrų).
6.

Kokie teisiniai pagrindai Jums leidžia rinkti informaciją apie mane?

Informaciją apie tai rasite pridedamoje lentelėje.
7.

Ar priimate sprendimus dėl manęs be žmogaus įsikišimo ir ar priskiriate mane tam
tikroms kategorijoms?

Mes nenaudojame automatizuotų asmens duomenų valdymo ar profiliavimo sprendimų, kuriems yra
nereikalingas žmogaus įsikišimas.
Jeigu sudarome su Jumis administravimo paslaugų sutartį mes galime priskirti Jūsų asmens
duomenis prie konkrečių duomenų bazių, kuriose kaupiame ir priskiriame Jūsų asmeninę informaciją
prie konkretaus administruojamo objekto, tačiau šie veiksmai nėra atliekami automatizuotu būdu be
žmogaus įsikišimo.
8.

Kam perduodate informaciją apie mane?

Informaciją apie Jus atskleidžiame tik pagal teisės aktus ir tada, kai to reikia dėl priežasčių, nurodytų
atsakyme į 3 klausimą, t.y. Jūsų asmeninę informaciją sutarčių vykdymo tikslais galime perduoti:

▪

Notarams ir teisininkams, kurie rengia ar tvirtina sutartis sudaromas tarp Bendrovės ir Jūsų;
Statybos darbų rangovams, architektams, kai tai yra būtina tinkamam sutarties sudarytos tarp
Bendrovės ir Jūsų įvykdymui;
Institucijoms ir/ar komunalinių paslaugų teikėjams, kai tai yra būtina tinkamam sutarties
sudarytos tarp Bendrovės ir Jūsų įvykdymui, pvz. priduodant pagal Jūsų užsakymą pastatytą
statinį, inicijuojant komunalinių sistemų įrengimo ir pajungimo į tinklus darbus, siekiant užtikrinti
komunalinių paslaugų teikimą Jūsų nekilnojamojo turto objektui.

9.

Ar informacija apie mane yra perduodama už Europos Ekonominės Erdvės ribų?2

▪
▪

Jūsų asmeninė informacija nėra perduodama už Europos Ekonominės Erdvės ribų.
10.

Kiek laiko saugote informaciją apie mane?

Informaciją apie tai rasite pridedamoje lentelėje.

2

Europos Ekonominę Erdvę sudaro visos Europos Sąjungos valstybės narės bei Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija.
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11.

Kokias teises turiu?

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Pateikti mums prašymą atkleisti informaciją, kurią turime apie Jus;
Pateikti mums prašymą ištaisyti informaciją, kurią turime apie Jus;
Pateikti mums prašymą ištrinti informaciją, kurią turime apie Jus;
Pateikti mums prašymą apriboti apie Jus turimos informacijos naudojimą ar ištrynimą;
Ginčyti tai, kaip renkame, naudojame ir saugome apie Jus turimą informaciją;
Pateikti mums prašymą perkelti duomenis, kuriuos mums pateikėte;
Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai;
Atšaukti mums duotus sutikimus dėl informacijos apie Jus naudojimo.

Jei norite pateikti prašymą ar skundą, prašome kreiptis į Bendrovę, kaip nurodyta atsakyme į 12
klausimą žemiau. Prašome atkreipti dėmesį, kad teisės aktai nustato išimtis, kada negalėsite
įgyvendinti savo teisių, ir tvarką, kurios laikysimės padėdami Jums.
12.

Kaip susisiekti su Bendrovės duomenų apsaugos pareigūnu?

Jei turite klausimų, pastabų ar skundų dėl to, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją
apie Jus, mes esame pasirengę Jums padėti. Jeigu Jūs norite pateikti prašymą dėl 11 klausime
aukščiau nurodytų teisių įgyvendinimo ar turite kitų klausimų, prašome atsiųsti savo prašymus ar
klausimus el. paštu info@gbgroup.lt arba užpildant susisiekimo formą mūsų interneto tinklalapyje
http://www.gbgroup.lt/ arba atsiunčiant rašytinius prašymus/paklausimus registruota pašto siunta
adresu Partizanų g. 15A, Kaunas LT-50203.
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DETALI INFORMACIJA UAB „GB PROJEKTAI“ KLIENTAMS
APIE TAI, KAIP RENKAME, NAUDOJAME IR SAUGOME INFORMACIJĄ APIE JUS
Kodėl
Jūs
renkate Kokią informaciją apie mane renkate?
informaciją apie mane?
1. Kad galėtume parengti, Vardą, pavardę, asmens kodą, adresą, banko sąskaitos numerį,
suderinti
ir
sudaryti asmens dokumento kopiją ar asmens dokumento identifikacinius
preliminarią
duomenis (dokumento numerį, išdavimo ir galiojimo datą).
(rezervacijos)
turto
pirkimo – pardavimo
sutartį, o vėliau ir
notarinę
pirkimo
–
pardavimo sutartį;

2. Kad galėtume suteikti Vardą, pavardę, asmens kodą, adresą, banko sąskaitos numerį,
paslaugas pagal rangos asmens dokumento kopiją ar asmens dokumento identifikacinius
sutartis
ar duomenis (dokumento numerį, išdavimo ir galiojimo datą).
administravimo paslaugų
sutartis;

3. Kad galėtume tvarkyti Vardą, telefoną, elektroninio pašto
Jūsų
užklausas
ir susirašinėjimų su mumis kopijas.
susisiekti su Jumis, kai
kreipiates į mus dėl
informacijos suteikimo;

adresą,

elektroninių

Koks teisinis pagrindas Kiek
laiko
Jums
leidžia
rinkti saugote
informaciją apie mane?
informaciją apie
mane?
Sudarome ir vykdome sutartį Asmens
su Jumis (GDPR 6 str. 1 d. b dokumentų kopijas
p.)
(asmens
dokumentų
Privalome rinkti informaciją informaciją) – 1
pagal įstatymus (GDPR 6 metus po sutarties
str. 1 d. c p.)
sudarymo;
kitą
informaciją – 10
Turime teisėtą interesą metų po sutarties
saugoti duomenis teisės sudarymo.
aktuose numatytą laikotarpį
(GDPR 6 str. 1 d. f p.)
Sudarome ir vykdome sutartį Asmens
su Jumis (GDPR 6 str. 1 d. b dokumentų kopijas
p.)
(asmens
dokumentų
Privalome rinkti informaciją informaciją) – 1
pagal įstatymus (GDPR 6 metus po sutarties
str. 1 d. c p.)
sudarymo;
kitą
informaciją – 5
Turime teisėtą interesą metus po sutarties
saugoti duomenis teisės pabaigos.
aktuose numatytą laikotarpį
(GDPR 6 str. 1 d. f p.)
Turime teisėtą interesą 5
metus
po
saugoti duomenis teisės paskutinio kontakto
aktuose numatytą laikotarpį elektroniniu paštu
(GDPR 6 str. 1 d. f p.)
ar
kitomis
komunikacijos
priemonėmis.
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4. Kad galėtume vykdyti Vardas, pavardė, elektronio pašto adresas, telefonas, IP adresas. Sudarome ir vykdome sutartį
gyventojų
balsavimus
su Jumis (GDPR 6 str. 1 d. b
vykdant administravimo
p.)
paslaugų sutartį;
Turime teisėtą interesą
saugoti duomenis teisės
aktuose numatytą laikotarpį
(GDPR 6 str. 1 d. f p.)
5. Kad apsaugoti ir ginti Vardą, pavardę, asmens kodą, adresą, banko sąskaitos numerį, Turime teisėtą interesą
savo teises ir teisėtus sudarytų sutarčių kopijas ir originalus, kitus dokumentus ir jų saugoti duomenis teisės
interesus.
priedus, kuriuos Jūs pateikiate mums, elektroninių ryšio aktuose numatytą laikotarpį
priemonių komunikacijos įrašus, procesinius dokumentus, teismų (GDPR 6 str. 1 d. f p.)
sprendimus, rezoliucijas ir nutartis. Esant poreikiui – informaciją
apie nusikaltimus ir apkaltinamuosius nuosprendžius.
Duomenys yra reikalingi
įgyvendinti teisių apsaugą
(GDPR 6 str. 1 d. f p.)

Administravimo
paslaugų sutarties
galiojimo laikotarpį
ir 1 metus po
sutarties pabaigos.

10
metų
po
sutarties
sudarymo, o kai
sutartis yra dėl
tęstinių paslaugų
teikimo – 10 metų
po
sutarties
pabaigos.
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