2018-05-23, Klaipėda
Informacija apie tvarkomus asmens duomenis
Gerb. Abonente,
UAB “Balticum TV” ruošiasi vykdyti ES Bendrojo duomenų apsaugos
reglamento (toliau – BDAR) reikalavimus/nuostatas, kurie bus taikomi nuo 2018
m. gegužės 25 d., ir atsižvelgiant į tai UAB “Balticum TV” primena Jums apie
Jūsų teises bei galimybes valdyti Jūsų asmens duomenis.
Nepriklausomas duomenų valdytojas:
UAB „Balticum TV“
Įm. k.: 240809570
Adresas: Taikos pr.101D, Klaipėda
Tel.: 8 700 55540
El. paštas: info@balticum.lt
El. svetainė: www.balticum.lt
Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys: dap@balticum.lt
1. Asmens duomenų tvarkymo pagrindai. Jūsų asmens duomenys tvarkomi
siekiant įvykdyti su Jumis sudarytas sutartis bei suteikti Jums tinkamas ir
kokybiškas paslaugas pagal atitinkamų paslaugų sutarčių nuostatas. Jūsų
asmens duomenys taip pat gali būti tvarkomi prieš sudarant sutartį, Jūsų
sutikimu, siekiant sutarties sudarymo. Duomenys taip pat gali būti tvarkomi
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. Jūsų
asmens duomenis gali būti tvarkomi siekiant įvykdyti duomenų valdytojui taikomą
teisinę prievolę.
2. Asmens duomenų tvarkymas. UAB „Balticum TV“ įsipareigoja tvarkyti visus
Abonentų asmens duomenis pagal taikytinus teisės aktus. UAB „Balticum TV“
įgyvendino technines ir organizacines saugos priemones tam, kad būtų
užtikrintas Abonentų asmens duomenų saugumas. UAB „Balticum TV“
įsipareigoja iš Abonentų gautus asmens duomenis laikyti slaptai ir konfidencialiai,
taip pat informuoti asmens duomenų tvarkymo procese dalyvaujančias šalis apie
minėtų asmens duomenų konfidencialumo pobūdį. UAB „Balticum TV“ užtikrina,
kad visi asmens duomenų tvarkymo procese dalyvaujantys asmenys būtų
pasirašę tinkamas duomenų tvarkymo ir neatskleidimo sutartis.
3. Abonento teisės. Jei manote, kad bet kokie su Jumis susiję asmens duomenys
yra neteisingi arba nepilni, Jūs turite teisę prašyti duomenų valdytojo, UAB
„Balticum TV“, leisti Jums susipažinti su Jūsų asmens duomenimis, prašyti juos
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ištaisyti, papildyti arba ištrinti. Jūs taip pat turite teisę nesutikti, kad duomenys
būtų tvarkomi ir teisę į duomenų perkėlimą.
Norėdami pateikti prašymą, tai galite padaryti atvykę į bet kurią UAB
„Balticum TV“ atstovybę jos darbo metu, užpildę laisvos formos prašymą.
Jeigu pageidaujate pateikti skundą UAB „Balticum TV“ dėl to kaip tvarkomi
Jūsų asmens duomenys, Jūs galite tai padaryti susisiekę su UAB „Balticum TV“
Duomenų apsaugos pareigūnu el. paštu dap@balticum.lt arba prašymą pateikti
raštu, adresu UAB “Balticum TV” Taikos pr. 101D, LT-94198 Klaipėda.
Jeigu kilusių klausimų nepavyksta išspręsti su mumis tiesiogiai arba
manote, kad Jūsų asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant įstatymus, Jūs visada
turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Daugiau
informacijos apie duomenų apsaugą ir asmens duomenų apsaugos reformą
galite rasti Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos interneto svetainėje
https://www.ada.lt.

Pagarbiai,
UAB „Balticum TV“ administracija
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