Šis informacinis pranešimas yra skirtas Jums kaip komunikacijos agentūros "Idea Prima"
(„Organizatorius“) organizuojamo renginio dalyviui. Šiame pranešime rasite svarbiausią informaciją
apie tai, kaip Organizatorius tvarko Jūsų asmens duomenis.
Jeigu turėsite daugiau klausimų dėl savo, kaip duomenų subjekto teisių, kreipkitės į mus apačioje
nurodytais kontaktais.
Organizatorius, organizuodamas įvairius renginius, tvarko dalyvių ir pranešėjų asmens duomenis
tokiais tikslais:
•
•
•
•

Renginio organizavimas, įskaitant bet neapsiribojant, maitinimo užsakymas, renginio
adaptavimas specialių poreikių dalyviams;
Dalyvių registracijai į renginį administruoti;
Būtinai komunikacijai iki renginio;
Būtinai komunikacijai po renginio, įskaitant bet neapsiribojant, pranešimų persiuntimu ir
neatsakytų klausimų siuntimui;

Jūsų asmens duomenis, aukščiau minėtais tikslais tvarkome remdamiesi mūsų ar trečiosios šalies
teisėto intereso pagrindu. Išskirtiniais atvejais, galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis Jūsų sutikimo
pagrindu. Apie tokius atvejus būsite informuoti atskirai.
Informuojame, kad Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias teises:
•
•
•
•
•
•
•
•

Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti
neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
Tam tikrais atvejais, savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo
veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
Tam tikrais atvejais reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens
duomenų tvarkymą (teisė apriboti);
Tam tikrais atvejais teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);
Kai duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu, nesutikti su duomenų tvarkymu;
Prieštarauti Jūsų duomenų tvarkymui, pateikiant motyvuotą paaiškinimą;
Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Patvirtiname, kad Organizatorius taiko visas protingas technines ir administracines priemones tam,
kad mūsų surinkti duomenys būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir (ar) pakeitimų.

Jeigu tai pagrįstai būtina, Organizatorius gali dalintis Jūsų asmens duomenimis su kitais pranešėjais,
renginio vietos administratoriais, ar renginio paslaugų teikėjais, pvz. užsakovu, IT paslaugų teikėjais
ir pan. Kitais atvejais Organizatorius perduos Jūsų asmens duomenis, tik jeigu tai daryti įpareigos
galiojantys teisės aktai ir tik užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.
Renginio dalyvių asmens duomenų saugojimo terminas yra 6 mėnesiai po konkretaus renginio
pabaigos.
Informuojame, kad renginio metu gali būti filmuojama, fotografuojama ar daromas garso įrašas. Jeigu
prieštaraujate, kad Jūsų atvaizdo duomenys būtų panaudoti Organizatoriaus arba renginio viešinimui
viešoje erdvėje, informuokite mūsų renginio asistentus vėliausiai iki renginio pradžios.
Duomenų valdytojo rekvizitai:
Idea Prima, UAB
Buveinės adresas: Pranciškonų g. 1, Vilnius
Kontaktinis asmuo Renginių projektų vadovė Monika Drungilaitė: monika@ideaprima.lt

