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INTERNETO SVETAINĖS WWW.VIPA.LT  

PRIVATUMO POLITIKA 

Informuojame, kad uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūros interneto 
svetainės www.vipa.lt  naudotojų duomenys tvarkomi teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto 
nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tikslams pasiekti. Tvarkydami asmens duomenis, 
siekiame, kad jie būtų tikslūs, saugūs, konfidencialūs, tinkamai laikomi ir saugomi ir įsipareigojame 
užtikrinti jų apsaugą bei jūsų, kaip duomenų subjekto, teises. 

Tvarkydami naudotojų asmens duomenis mes laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrojo duomenų apsaugos 
reglamento) (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos 
Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, nuostatų taip pat kituose teisės aktuose nustatytų asmens 
duomenų tvarkymo reikalavimų. 

Apie ką ši politika ir kodėl reikia ją perskaityti? 

Ši uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūra interneto svetainės www.vipa.lt  
privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato privatumo sąlygas Jums naudojantis interneto 
svetaine www.vipa.lt. Naudodamiesi šia svetaine sutinkate laikytis šios Privatumo politikos nuostatų. 

Šia Privatumo politika siekiame supažindinti Jus su tuo, kaip mes interneto svetainėje www.vipa.lt  
tvarkome Jūsų asmens duomenis, iš kur juos gauname bei kokios Jūsų kaip asmens duomenų subjekto 
teisės.  

Šioje Privatumo politikoje naudojama sąvoka asmens duomenys – tai bet kokia informacija, pagal kurią 
galima Jus atpažinti – tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę, taip, kaip šią sąvoka apibrėžia 
BDAR.  

Privatumo politika taikoma visiems asmenims, apsilankiusiems mūsų svetainėje www.vipa.lt,  
nepriklausomai nuo to, ar Jūs naudojatės pareiškėjų ar vykdytojų erdve VIPA IS. 

Kas mes ir kas tvarko ir administruoja šią interneto svetainę? 

Mes, uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra, juridinio asmens kodas 303039520, 
adresas Gedimino pr. 18/Jogailos g. 2, LT-01103 Vilnius, Lietuva, el. p. info@vipa.lt, tvarkome ir 
administruojame šią interneto svetainę – www.vipa.lt. Šios svetainės turinys priklauso uždarajai akcinei 
bendrovei Viešųjų investicijų plėtros agentūra, išskyrus atvejus, kai svetainėje yra pateikiama trečiųjų 
asmenų nurodyta informacija ir (ar) nuorodos į ją.  

Remiantis teisės aktų nuostatomis, uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra esame 
Jūsų asmens duomenų, tvarkomų Jums naudojantis interneto svetaine www.vipa.lt,  valdytojas. 

Šios interneto svetainės tinkama veikimui užtikrinti, esant poreikiui, pasitelkiame paslaugų teikėjus ir 
(ar) duomenų tvarkytojus, su kuriais sudarome rašytines sutartis. 

Mūsų asmens duomenų apsaugos pareigūnas yra pasiruošęs Jums padėti, jeigu naudojantis šia svetaine 
Jums kilo klausimų, susijusių su duomenų subjektų teisių įgyvendinimu ir (ar) klausimais, susijusiais su 
duomenų sauga. Su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti elektroniniu paštu adresu 
dap@vipa.lt.  

 

Kaip tvarkome duomenis? 

Mes tvarkydami Jūsų asmens duomenis, be kita ko, vadovaujamės šiais esminiais principais: 

- asmens duomenys tvarkomi tik teisėtais ir šioje Privatumo politikoje apibrėžtais tikslais 
nustatytais prieš renkant duomenis, ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu 
(tikslo apribojimo principas); 
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- asmens duomenys tvarkomi tik esant teisėtam duomenų tvarkymo pagrindui (teisėtumo 
principas); 

- asmens duomenys tvarkomi tokiu būdu, kad asmens duomenys būtų tikslūs ir esant jų 
pasikeitimui nuolat atnaujinami, o netikslūs ar neišsamūs duomenys turi būti ištaisyti, papildyti, 
sunaikinti arba sustabdytas jų tvarkymas (tikslumo principas); 

- asmens duomenys yra tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, laikantis teisės aktų, tame tarpe, 
bet tuo nepasiribojant, Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens 
duomenų teisinės apsaugos įstatyme, reikalavimų (sąžiningumo ir skaidrumo principas); 

- Įmonė atlieka asmens duomenų tvarkymą tik ta apimtimi, kuri yra reikalinga ir būtina Įmonės 
vidaus dokumentuose įtvirtintiems asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti (duomenų 
kiekio mažinimo principas); 

- asmens duomenys saugomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti 
ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi 
(saugojimo trukmės apribojimo principas); 

- asmens duomenys yra tvarkomi tokiu būdu, kad, taikant atitinkamas technines ar organizacines 
priemones, būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo 
duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo bet kokio netyčinio 
atskleidimo, praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);  

- asmens duomenys tvarkomi laikantis pritaikytosios ir standartizuotos duomenų apsaugos 
principų. 

Duomenų rinkimas 

Jums naudojantis mūsų interneto svetaine www.vipa.lt, Jums pateikiant duomenis: 

- apsilankius mūsų svetainėje gali būti renkami duomenys apie slapukus (detaliau – žr. 
„Slapukai“); 

- apsilankius mūsų svetainėje ir užsiregistravus kaip svetainės registruotas vartotojas pareiškėjų 
erdvėje gali būti renkami duomenys apie tokį asmenį; 

- apsilankius mūsų svetainėje ir prisijungus kaip svetainės registruotas vartotojas vykdytojų 
erdvėje gali būti renkami duomenys apie tokį asmenį; 

- asmenims naudojantis registruotų vartotojų - pareiškėjų ir vykdytojų mainų erdve VIPA IS, gali 
būti renkami duomenis apie asmenis, kurie naudojasi prisijungimu; 

- apsilankius mūsų tinklapyje ir (ar) socialiniame tinkle, gali būti renkami duomenys apie 
socialinių tinklų naudotojus, kurie bet kokiu būdu kreipiasi į VIPA per VIPA paskyras socialiniuose 
tinkluose ar aktyviais veiksmais jose dalyvauja (žr. punktą “Socialiniai tinklai”). 

Jums naudojantis mūsų interneto svetaine www.vipa.lt mes netvarkome Jūsų specialių kategorijų 
duomenų atskleidžiančių Jūsų rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius 
įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose, taip pat sveikatos duomenų arba duomenų apie Jūsų lytinį 
gyvenimą ir lytinę orientaciją. 

Mes tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis, kai: 

- kai paspaudžiate mūsų interneto svetainės adresą, ir tokiu būdu naudojatės mūsų interneto 
svetaine, tam tikri duomenys perduodami mums automatiškai po Jūsų apsilankymo arba 
apsilankymo metu. Šie duomenys yra tam tikra neasmeninė informacija, kuri yra naudojama 
tobulinant svetainės turinį, funkcionalumą ir patrauklumą ar reklamos tikslais ar saugumo tikslu. 
Šiais duomenimis gali būti: interneto adresas (IP), naudojamos internetinės naršyklės tipas, 
apsilankymų skaičius, peržiūrėti svetainės puslapiai, laikas, praleistas svetainėje, ir kt. 
(detaliau žr. “Slapukai”); 

- kai Jūs užsiregistruojate kaip registruotas vartotojas pareiškėjų erdvėje: identifikacinius 
duomenis (vardas, pavardė, adresas), kontaktinius duomenis (el. pašto adresas), saugumo 
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informaciją (slaptažodis); siekiant atgaminti pamirštą slaptažodį saugumui užtikrinti – el. 
paštas; 

- kai Jūs prisijungiate kaip registruotas vartotojas vykdytojų erdvėje: vykdytojo kodas, 
slaptažodis; siekiant atgaminti pamirštą slaptažodį saugumui užtikrinti – el. paštas.  

Tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas 

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis šiais tikslais: 

- siekdami teikti Jums mūsų paslaugas, kai Jūs mūsų svetainėje esate registruoti vartotojai: 
- suteikdami galimybę naudotis svetainės funkcijomis, siekdami užtikrinti funkcionalumą, ją 

tobulinti, pasiūlyti Jums geresnes ir Jums pritaikytas paslaugas; siekdami matuoti ir gerinti mūsų 
svetainės veikimą. 

 
Mes renkame ir tvarkome Jūsų asmens duomenis Jums naudojantis mūsų internetiniu tinklapiu 
www.vipa.lt  šiais teisiniais pagrindais: 

- Duomenų subjekto sutikimu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a) punktas); 
- Tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba 

siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį (BDAR 6 straipsnio 1 
dalies b) punktas); 

- Tvarkyti būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų, išskyrus 
atvejus, kai tokie duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina 
užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni, ypač kai duomenų subjektas yra vaikas 
(BDAR 6 straipsnio 1 dalies f) punktas). 

Duomenų saugojimo terminai 

Jūsų asmens duomenų nesaugome ilgiau, nei tai būtina atitinkamiems duomenų tvarkymo tikslams 
pasiekti ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas. 
Informacija apie atskirus duomenų saugojimo terminus pateikiama „Slapukų politikoje“, kituose 
„Asmens duomenų apsauga“ skiltyje pateiktuose informaciniuose pranešimuose ir (ar) kitoje tinklapyje 
pateikiamoje informacijoje.  

Duomenų tvarkymo vieta ir saugumas 

Duomenys, kuriuos renkame iš Jūsų Jums naudojantis šia interneto svetaine tvarkome Europos Sąjungos 
teritorijoje. Jeigu duomenų tvarkymo vieta keistųsi, įsipareigojame imtis visų atitinkamų veiksmų ir 
įvykdyti atitinkamas teisines prievoles, tame tarpe, bet tuo neapsiribojant, BDAR reikalavimus, dėl tokio 
duomenų tvarkymo. Informuojame, kad atskirais atvejais, trečiosios šalys (pvz. slapukų teikėjai) gali 
perduoti ir saugoti Jūsų duomenis už Europos Sąjungos ribų. 

Informuojame, kad atsižvelgiant į informacijos perdavimo technologinį pobūdį bei informacijos 
perdavimo technines galimybes, naudojimasis šia interneto svetaine nėra visiškai saugus. Įdiegėme 
fizines ir technines priemones, kad apsaugotume visą informaciją, kurią renkame mūsų paslaugų teikimo 
tikslais.  Mes laikydamiesi taikytinų teisės aktų reikalavimų bei Nacionalinio kibernetinio saugumo 
centro, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos ir kitų atitinkamų institucijų rekomendacijų, imamės 
visų protingų ir proporcingų saugumo priemonių duomenų saugumui užtikrinti bei neteisėtai prieigai 
eliminuoti interneto svetainėje www.vipa.lt, tačiau Jūs pateikdami duomenis šioje svetainėje joje 
apsilankius ir (ar) naudojantis joje esančia informacijos mainų erdve Jūs prisiimate su duomenų saugumu 
susijusią riziką ir galimas tokios informacijos atskleidimo pasekmes.  

Informuojame, kad tuo atveju, jeigu įvyktų šios interneto svetainės saugumo pažeidimas, kurio metu 
galėtų (galėjo, buvo, galėjo būti) pažeisti Jūsų duomenys, ir toks pažeidimas galėtų sukelti didelę 
grėsmę Jūsų teisėms ar laisvėms ir (ar) žalą, nedelsdami Jus informuosime vos tik apie tai sužinoję ir 
nustatę, prie kokios informacijos buvo gauta prieiga, pateiksime kitą aktualią informaciją. 

Daugiau informacijos apie  taikomas duomenų saugumo užtikrinimo priemones ir (ar) daugiau 
informacijos apie šią svetainę galite gauti susisiekę su duomenų apsaugos pareigūnu el. paštu 
dap@vipa.lt.  
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Duomenų naudojimas ir perdavimas 

Informuojame, kad Jūsų asmens duomenis, surinktus Jums naudojantis šia interneto svetaine 
www.vipa.lt tvarkome vadovaujantis šia Privatumo politika ir šios svetainės skiltyje „DUOMENŲ SAUGA“ 
pateiktomis nuostatomis.  

Informuojame, kad Jūsų asmens duomenų neparduodame, neperduodame be teisėto pagrindo ar 
neteikiame tretiesiems asmenims, taip pat, nenaudojame kitiems tikslams, nei jie buvo surinkti. Jūsų 
asmens duomenys, surinkti Jums naudojantis šia interneto svetaine gali būti pateikti tretiesiems 
asmenims, jeigu  tokį duomenų perdavimą mums įpareigotų teisės aktai ir (ar) atitinkamos institucijos.  

Jūsų asmens duomenis, surinktus Jums naudojantis šia interneto svetaine www.vipa.lt mes galime 
atskleisti trečiosioms šalims, kurie duomenis gali naudoti tik paslaugų mums teikimo tikslais pagal 
teisiškai įsipareigojančias sutartis (sąlygas), konfidencialumo įsipareigojimus, - paslaugų teikėjams 
(pvz., techninių paslaugų teikėjams vykdant mūsų sutartis su šiais paslaugų teikėjais, įskaitant paslaugų 
vykdymą dėl naujienlaiškių siuntimo) ar trečiųjų šalių paslaugų teikėjams, kurių paslaugomis paprastai 
naudojamės duomenų saugojimo, telekomunikacijų ir svetainės prieglobos tikslais. 

Slapukai 

Mes renkame informaciją apie Jus naudodami slapukus (angl. cookies). Daugiau informacijos apie 
slapukus ir jų naudojimą rasite paspaudę čia http://www.vipa.lt/wp-
content/uploads/2018/09/Slapuku_naudojimo_politika.pdf  

Socialiniai tinklai 

Naudodamiesi mūsų interneto svetaine galite paspausti nuorodas į mūsų socialinių tinklų vartotojo 
paskyras. Visą informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant 
pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo 
valdytojas. Informuojame, kad esame tik atitinkamos socialinio tinklo vartotojo paskyros duomenų 
tvarkytojas. 

Interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į mūsų paskyras socialiniuose tinkluose. Šiuo metu turime 
šias paskyras:  

1) tinkle „LinkedIn“, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas 
adresu https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.  

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų 
teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis. 

Duomenų subjektų teisės 

Informuojame, kad Jūs, be kita ko,  turite šias teises: 

- Teisė gauti informaciją (teisė žinoti). Turite teisę gauti informaciją apie su Jumis 
susijusius asmens duomenis, kuriuos pateikėte naudodamiesi interneto svetaine. 

- Teisė susipažinti. Turite teisę susipažinti apie su Jumis susijusius asmens duomenis, 
kuriuos pateikėte naudodamiesi interneto svetaine. 

- Teisė reikalauti ištaisyti, papildyti ar pakeisti duomenis. Turite teisę reikalauti, 
kad  Jūsų asmens duomenys būtų nedelsiant ištaisyti, pakeisti ar papildyti jeigu 
pastebėjote netikslumų. 

- Teisė apriboti duomenų tvarkymą. Turite teisę reikalauti, kad Jūsų asmens duomenų 
tvarkymas būtų apribotas tam tikram laikotarpiui, kai abejojate Jūsų asmens duomenų 
tikslumu ar įtariate, kad duomenys tvarkomi neteisėtai ir tuo atveju, jei duomenys 
nebereikalingi siekiamiems tikslams, tačiau Jūs reikalaujate duomenų, kad galėtumėte 
apginti savo teises. 

- Teisė į duomenų perkeliamumą. Turite teisę gauti savo pateiktus asmens duomenis 
struktūrizuotu, bendruoju, elektroniniu formatu ir perduoti šiuos duomenis kitam 



Internetinės svetainės privatumo politika  5 

duomenų valdytojui, jei tai techniškai įmanoma, pagal Jūsų sutikimą ar sutarties vykdymo 
tikslais surinktus Jūsų asmens duomenis lengvai skaitomu formatu arba prašyti juos 
persiųsti kitam duomenų valdytojui. 

- Teisė nesutikti arba atšaukti sutikimą. Savo sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis 
galite bet kada atšaukti arba nesutikti. Atšaukus sutikimą,  duomenys nebebus naudojami 
tuo tikslu, kuriam sutikimas buvo duotas. Tačiau tai neturės įtakos duomenų apdorojimui, 
anksčiau atliktam pagal Jūsų sutikimą, galiojimo. 

- Teisė reikalauti sunaikinti asmens duomenis. Turite teisę reikalauti sunaikinti asmens 
duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti arba , jei jie 
tvarkomi neteisėtai arba kai jūs atšaukiate savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo 
arba neduodate tokio sutikimo, o jis yra būtinas; 

- Kitas BDAR ir (ar) kituose teisės aktuose numatytas teises. 

Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodytomis teisėmis, galite raštu asmeniškai atvykus arba paštu: 
Gedimino pr. 18 / Jogailos g. 2, LT-01103 Vilnius, Lietuva ar elektroniniu būdu el. paštu dap@vipa.lt  
pateikti rašytinį prašymą (rekomenduojamas naudoti formas galite rasti paspaudę čia: 
http://www.vipa.lt/apie-vipa/duomenu_sauga/ ir skiltyje „Daugiau informacijos apie asmens duomenų 
tvarkymą VIPA” pasirinkę Jums reikalingą prašymo formą ). Gavę Jūsų prašymą galime paprašyti pateikti 
papildomą informaciją. Gavę Jūsų reikalavimą, mes Jums atsakysime ne vėliau kaip per 30 kalendorinių 
dienų nuo Jūsų reikalavimo gavimo ir visų atsakymui pateikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos. 

Norėdami pasinaudoti savo kaip duomenų subjekto teisėmis ir (ar) gauti daugiau informacijos apie teisių 
įgyvendinimą uždarojoje akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra galite rasti paspaudę čia 
http://www.vipa.lt/wp-content/uploads/2018/09/Igyvendinimo_tvarka.pdf.  

Jeigu pageidaujate gauti daugiau informacijos ir (ar) susipažinus su šia interneto svetainės www.vipa.lt 
privatumo politika Jums kilo klausimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo ir (ar) kitų klausimų, susijusių 
su interneto svetaine www.vipa.lt prašome susisiekti el. paštu: asmeniškai atvykus arba paštu: Gedimino 
pr. 18 / Jogailos g. 2, LT-01103 Vilnius, Lietuva ar elektroniniu būdu el. paštu dap@vipa.lt.   

Jeigu manote, kad Jūsų kaip duomenų subjekto teisės gali būti pažeistos Jums naudojantis šia svetaine, 
taip pat, nesutikdami su mūsų veiksmais ar atsakymu į Jūsų prašymą dėl Jūsų teisių įgyvendinimo galite 
kreiptis į mūsų duomenų apsaugos pareigūną asmeniškai atvykus arba paštu: Gedimino pr. 18 / Jogailos 
g. 2, LT-01103 Vilnius, Lietuva ar elektroniniu būdu el. paštu dap@vipa.lt, o nesutikus su mūsų 
atsakymu/nuomone ir (ar) iš karto galite pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų 
apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, LT‑09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. 
ada@ada.lt., daugiau informacijos apie: www.ada.lt).   

**** 

Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą galite rasti paspaudę čia: 
http://www.vipa.lt/apie-vipa/duomenu_sauga/.  

Ši privatumo politika laikui bėgant gali būti keičiama pasikeitus atitinkamų teisės aktų nuostatoms ar 
reikalavimams, taip pat, atsižvelgiant į besikeičiančias technologijas, faktinę situaciją. Mes galime 
retkarčiais atnaujinti šią privatumo politiką paskelbdami naują versiją savo interneto svetainėje. 
Kartkartėmis Jūs turėtumėte peržiūrėti šį puslapį, kad įsitikintumėte, jog esate patenkintas bet kokiais 
pasikeitimais. Šios politikos pasikeitimai skelbiami tokia pačia forma ir toje pačioje vietoje kaip ir ši 
Privatumo politika. 

Ši interneto svetainės www.vipa.lt privatumo politika paskutinį kartą atnaujinta 2020-08-07. 


