PRANEŠIMAS APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ
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Vilnius
Šiame pranešime pateikiame pagal Europos Sąjungos Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą
privalomą informaciją apie duomenų valdytojo UAB „Ozo miestas“ (juridinio asmens kodas
300510344, adresas Klaipėdos g. 1, Vilnius) atliekamą Jūsų asmens duomenų tvarkymą.
Informuojame, kad Jūsų asmens duomenis tvarkome daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų
administravimo ir tinkamo paslaugų suteikimo tikslu, įskaitant, bet neapsiribojant avarinių situacijų ar
kitokių probleminių klausimų sprendimą, informavimą apie butų (patalpų) savininkų susirinkimų metu
priimtus sprendimus, mokestinių pranešimų siuntimą, skundų ir paklausimų administravimą. Šiuo tikslu
tvarkomus Jūsų asmens duomenis saugosime 10 metų po to, kai nustosime vykdyti daugiabučio namo
bendrojo naudojimo objektų administravimą. Jūsų asmens duomenis tvarkysime teisės aktuose
numatytų pareigų vykdymo, tam tikrais atvejais taip pat Jūsų sutikimo pagrindais.
Tam, kad pasiektume anksčiau paminėtus asmens duomenų tvarkymo tikslus, Jūsų asmens duomenis
galime teikti:
• IT, serverio, pašto, archyvavimo, rinkodaros, buhalterijos, rangos paslaugų teikėjams, įmokų
surinkimo paslaugų teikėjams;
• tai pačiai įmonių grupei priklausančioms bendrovėms;
• notarams, antstoliams, advokatams, konsultantams, skolų išieškojimo bendrovėms,
auditoriams;
• teisėsaugos ir priežiūros, taip pat kitoms valstybės ir savivaldybės institucijoms, teismams,
kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms;
• potencialiems arba esamiems mūsų verslo ar jo dalies perėmėjams ar jų įgaliotiems
konsultantams ar asmenims;
• daugiabučio namo bendrijai, jungtinės veiklos įgaliotiniui.
Siekdami anksčiau nurodyto tikslo ir vykdydami teisės aktų mums numatytas pareigas bei suteiktas
teises, Jūsų asmens duomenis galime gauti iš Nekilnojamojo turto registro ir kitų valstybės registrų
valdytojų.
Informuojame, kad esant nustatytiems pagrindams, Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas
suteikia Jums šias teises: teisę susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; teisę reikalauti
ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus papildyti asmens neišsamius asmens
duomenis; teisę prašyti savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus
(išskyrus saugojimą); teisę prašyti, kad asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas; teisę į duomenų
perkėlimą; teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai; teisę atšaukti sutikimą,
jeigu toks buvo duotas, arba teisę nesutikti, jeigu tokio sutikimo prašoma.
Tam, kad galėtumėte įgyvendinti savo duomenų subjektų teises, taip pat tam, kad galėtumėme
atskleisti Jums į asmens duomenų kategoriją patenkančią informaciją (pavyzdžiui, mokėtinų mokesčių
dydį), turėsime nustatyti Jūsų tapatybę. Nenustatę Jūsų tapatybės, nežinosime, ar į mus kreipiasi tikrai
tas asmuo, kurio asmens duomenis tvarkome, todėl negalėsime įgyvendinti Jūsų teisių ar pateikti į
asmens duomenų kategoriją patenkančios informacijos.
Mes galime atsisakyti nagrinėti iš Jūsų gautą prašymą dėl teisių įgyvendinimo arba už tai galime
paprašyti atitinkamo mokesčio, jei prašymas yra akivaizdžiai nepagrįstas arba perteklinis, taip pat
kitais teisės aktuose nustatytais atvejais.
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Jeigu pageidautumėte įgyvendinti savo duomenų subjekto teises ar turėtumėte kitokių klausimų dėl
savo asmens duomenų tvarkymo, prašome kreiptis šiais kontaktiniais duomenimis:
privatumas@civinity.lt, tel. 8 700 55 188.
Mokestinius pranešimus, taip pat kitą informaciją, susijusią su daugiabučio namo bendrojo naudojimo
objektų administravimu mes galime siųsti gyventojų mums pateiktais kontaktiniais duomenimis. Jeigu
mums pateikti netinkami duomenys arba dėl kitokių priežasčių Jūs neturite teisės gauti tokios
informacijos, prašome nedelsiant apie tai informuoti mus, o gautą informaciją ar dokumentus
sunaikinti.
Prašome su šia informacija supažindinti esamus ar būsimus Jūsų įgaliotus atstovus, asmenis, kuriems
Jūs atstovaujate, kitus asmenis, gyvenančius būste, kuris yra mūsų administruojamame daugiabutyje.
Ateityje informaciją apie asmens duomenų tvarkymą skelbsime Jūsų daugiabutį namą
administruojančios bendrovės interneto svetainėje www.ozomiestas.lt. Prašome periodiškai apsilankyti
šioje svetainėje ir susipažinti su aktualia informacija apie asmens duomenų tvarkymą.
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