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Vaikų ir jaunimo diabeto klubas DIABITĖ 
 
BENDROJI PRIVATUMO POLITIKA 

Bendrosios nuostatos 

Vaikų ir jaunimo diabeto klubas DIABITĖ (toliau – DIABITĖ arba Mes) saugo Jūsų privatumą ir 

užtikrina, kad Jūsų asmens duomenys būtų apsaugoti. 

Šios Bendrosios privatumo politikos (toliau Privatumo politika) tikslas – informuoti Jus, kokius 

asmens duomenis Mes renkame, kaip juos renkame, tvarkome bei saugome vykdydami savo 

veiklą. 

Patvirtiname, kad tvarkydami Jūsų asmens duomenis Mes vadovaujamės: 

• Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679; 

• Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu; 

• kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą; 

• priežiūros institucijos ir kitų kompetentingų institucijų nurodymais bei rekomendacijomis. 

Asmens duomenų valdytojas 

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra Vaikų ir jaunimo diabeto klubas DIABITĖ, kurio registracijos 

adresas yra Fabijoniškių g. 61-28, Vilnius, Lietuva; įmonės kodas 191878119; tel. +370 687 43633; 

el. paštas info@diabite.lt. 

Šioje Privatumo politikoje vartojamos sąvokos 

Asmens duomenys – tai tiesioginiai ir netiesioginiai duomenys ar informacija, kurią gauname 

tiesiogiai iš Jūsų ar iš kitų šaltinių, pagal kurią galima Jus identifikuoti. 

Duomenų subjektas – bet kuris fizinis asmuo (įskaitant juridinio asmens vadovą / atstovą, tikrąjį 

naudos gavėją) ar juridinis asmuo, kuris buvo, yra ar ketina tapti DIABITĖS nariu bei nario atstovas 

ir/ar su kuriuo Mus sieja sutartiniai ar kitokie santykiai, kurio asmens duomenis Mes tvarkome. 

Kitos šioje Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos 

Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas) ir kituose teisės 

aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų apsaugą (pvz., Lietuvos Respublikos 

elektroninių ryšių įstatymas). 
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Renkami asmens duomenys 

Mes renkame ir tvarkome šiuos asmens duomenis: 

1) vardą; 

2) pavardę; 

3) gimimo datą; 

4) atstovo vardą, pavardę bei ryšį su atstovaujamu duomenų subjektu; 

5) juridinio asmens kodą ir fizinio asmens kodą (jei pateikiamas); 

6) gyvenamosios vietos adresą ar juridinio asmens buveinės adresą; 

7) kontaktinius telefono numerius; 

8) elektroninio pašto adresus; 

9) duomenis apie sveikatą (cukrinio diabeto diagnozės nustatymo metus); 

10) ugdymo ar mokymosi įstaigos pavadinimą (jei taikoma); 

11) turtinę padėtį (tais atvejais, kai narys prašo atleisti nuo kasmetinio nario mokesčio 

mokėjimo); 

12) foto atvaizdus (renginių fotonuotraukas); 

13) vaizdo įrašus; 

14) komunikacijos turinį. 

Informuojame, kad Jums nesutikus nurodyti savo ar savo vaiko asmens duomenų, negalėsite tapti 

DIABITĖS nariu ar sudaryti kitokių sutarčių. 

Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai 

Mes renkame ir tvarkome Jūsų asmens duomenis šiais tikslais: 

• sutartinių įsipareigojimų vykdymo ir buhalterinės apskaitos; 

• informacijos teikimo nariams; 

• santykių palaikymo ir bendravimo su Jumis; 

• tinkamo dalyvavimo įvairiuose projektuose (informacija renkama pildant projektų dalyvio 

anketas); 

• siekiant užregistruoti Jus į mokymus ir konsultacijas (informacija gali būti renkama 

telefonu arba registruojantis internetu); 

• įsiskolinimo valdymo; 

• priminimo apie vyksiančius renginius ir/ar projektus. 

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis Reglamente apibrėžtais teisiniais pagrindais: 

• kai taikoma teisinė prievolė, t. y. galiojantys teisės aktai įpareigoja Mus tvarkyti Jūsų 

asmens duomenis; 

• siekiant sudaryti ir vykdyti su Jumis sudarytą sutartį; 

• Jūsų sutikimo tvarkyti asmens duomenis pagrindu. 
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Asmens duomenų saugojimo laikotarpis 

Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja asmens duomenų tvarkymo 

tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis asmens duomenų saugojimas. 

Asmens duomenys paprastai saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų 

arba kiek tai reikalinga DIABITĖS teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Kai Jūs nustojate 

naudotis DIABITĖS paslaugomis, Jūsų asmens duomenys saugomi ne ilgiau kaip 10 (dešimt) metų. 

Vėliau nebereikalingi asmens duomenys yra sunaikinami. 

Nors Jūs galite nutraukti sutartį ir atsisakyti DIABITĖS narystės ir/ar paslaugų, tačiau dėl galbūt 

ateityje atsirasiančių reikalavimų Mes ir toliau saugosime Jūsų asmens duomenis iki duomenų 

saugojimo laikotarpio pabaigos. 

Be to, informaciją saugome tam, kad prireikus galėtume Jums suteikti reikiamą informaciją, kad 

turėtume tinkamą Jūsų ir Mūsų santykių istoriją ir galėtume atsakyti į visus klausimus, susijusius su 

Jūsų ir Mūsų bendradarbiavimu. 

Asmens duomenų saugumo užtikrinimo priemonės 

Mes užtikriname tinkamą dokumentų bei asmens duomenų rinkmenų saugojimą; imamės 

priemonių, kad būtų užkirstas kelias atsitiktiniam ar neteisėtam asmens duomenų sunaikinimui, 

pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisėtam tvarkymui. Asmens domenų 

tvarkymo funkcijas vykdantys Mūsų darbuotojai saugo dokumentus bei asmens duomenų 

rinkmenas tinkamai ir saugiai bei vengia nereikalingų kopijų darymo. Dokumentų kopijos, kuriose 

nurodomi Jūsų asmens duomenys, yra sunaikinamos taip, kad dokumentų jokiais būdais nebebūtų 

galima atkurti ir atpažinti jų turinio. 

Nustačius asmens duomenų saugumo pažeidimus, Mes imamės neatidėliotinų priemonių 

užkertant kelią neteisėtam asmens duomenų tvarkymui. 

Jūsų teisės 

Šiame skyriuje pateikiame informaciją apie Jūsų teises, susijusias su Mūsų vykdomu Jūsų asmens 

duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau 

informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šioje Privatumo politikoje 

nurodytu el. pašto adresu. Mes, nepagrįstai nedelsdami, bet ne vėliau, kaip per 1 (vieną) mėnesį 

nuo prašymo gavimo, Jums pateiksime informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus Jūsų prašymą 

dėl Jūsų teisių įgyvendinimo. 

Vadovaujantis Reglamentu, Jūs turite tokias teises: 

     Teisė atšaukti sutikimą 

Jei esate pateikę mums aiškų sutikimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, jį galite bet kada 

atšaukti. 
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     Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis 

Siekiame, kad Jūs iki galo suprastumėte, kaip Mes naudojame Jūsų asmens duomenis, ir dėl to 

nepatirtumėte jokių nepatogumų. Jūs galite bet kada susisiekti su mumis ir pasiteirauti, ar Mes 

tvarkome kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jei Mes saugome ar bet kokiu būdu naudojame Jūsų 

asmens duomenis, Jūs turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti, pateikite mums 

rašytinį prašymą šioje Privatumo politikoje nurodytu adresu, patvirtinkite savo asmens tapatybę; 

ir teikdami tokį prašymą, laikykitės sąžiningumo ir protingumo principų. 

     Teisė prašyti suteikti daugiau informacijos 

Tikimės, kad Jūs suprasite, jog aptarti visus įmanomus asmens duomenų rinkimo ir naudojimo 

būdus yra labai sunku. Mes stengiamės pateikti kuo aiškesnę ir išsamesnę informaciją bei 

įsipareigojame atnaujinti šią Privatumo politiką, pasikeitus asmens duomenų naudojimo procesui. 

Vis dėlto, jei turite kokių nors klausimų apie Jūsų asmens duomenų naudojimą, džiaugsimės 

galėdami į juos atsakyti arba suteiksime visą papildomą informaciją, kurią galime atskleisti. Jei 

turite kokių nors konkrečių klausimų arba nesupratote pateiktos informacijos, susisiekite su 

mumis. 

     Papildomos teisės 

Jūs turite teisę prašyti, kad Mes ištaisytume bet kokius turimų asmens duomenų netikslumus. 

Tokiu atveju Mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją. 

Jūs turite teisę prašyti, kad Mes ištrintume Jūsų asmens duomenis („teisė būti pamirštam“). Ši teisė 

įgyvendinama Reglamento 17 straipsnyje numatytais atvejais. 

Jūs turite teisę prašyti, kad Mes ribotume Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkytume: 

• laikotarpiu, kurio reikia tam, kad įsitikintumėme Jūsų asmens duomenų tikslumu, kai 

pateikiate pretenziją dėl asmens duomenų tikslumo; 

• kai Mes neteisėtai vykdome Jūsų asmens duomenų rinkimą, saugojimą arba naudojimą, 

tačiau nusprendžiate neprašyti ištrinti asmens duomenų; 

• kai Jūsų asmens duomenys mums yra nebereikalingi, tačiau Jums jų reikia, kad 

galėtumėte nustatyti, įvykdyti arba apginti teisinį reikalavimą; 

• laikotarpiu, kurio reikia tam, kad būtų nustatyta, ar Mes turime svarbesnį teisinį pagrindą 

ir toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenis, jei pasinaudojote savo teise išreikšti 

prieštaravimą dėl asmens duomenų tvarkymo. 

Jūs turite teisę į asmens duomenų, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, ir kuriuos iš 

Jūsų gavome Jums sutinkant arba sutarties sudarymo ar vykdymo pagrindu, perkėlimą. Jums 

pasinaudojus šia teise, Jūsų prašymu perkelsime Jūsų pateiktų asmens duomenų kopiją. 

Jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi, kai 

toks asmens duomenų tvarkymas vykdomas siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso 

labui, arba vykdant mums pavestas viešosios valdžios funkcijas, arba tvarkyti asmens duomenis 

būtina siekiant teisėtų DIABITĖS arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai tokie Jūsų 

interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, 

yra už juos viršesni, ypač kai asmens duomenų subjektas yra vaikas. Mes nebetvarkome asmens 

duomenų, išskyrus atvejus, kai Mes įrodome, kad asmens duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų 
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priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar 

apginti teisinius reikalavimus. 

Jūs turite teisę nesutikti, kad Mes naudotume Jūsų asmens duomenis, kai tokius duomenis 

naudojame siekdami užtikrinti savo teisėtus interesus, tačiau neturime svarbesnio teisinio 

pagrindo ir toliau naudoti Jūsų asmens duomenis. 

Dėl aukščiau nurodytų savo teisių įgyvendinimo galite kreiptis į DIABITĘ el. paštu info@diabite.lt 

arba telefonu +370 687 43633. 

Jei manote, kad Jūsų asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant Jūsų teisėtus interesus pagal 

taikomus teisės aktus, Jūs turite teisę pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei 

duomenų apsaugos inspekcijai (adresas – L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius; interneto svetainės 

adresas – https://vdai.lrv.lt), kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės 

aktų priežiūrą ir kontrolę. 

Maloniai prašome dėl iškilusių klausimų pirmiausia kreiptis į DIABITĘ, kad galėtume kuo greičiau 

juos išspręsti. 

Asmens duomenų gavėjai 

Mes, tvarkydami asmens duomenis, įsipareigojame laikytis konfidencialumo. Informacija gali būti 

atskleista kitoms šalims, jeigu to reikia sutarčiai sudaryti arba jai vykdyti, arba dėl kitų teisėtų 

priežasčių. Informacija taip pat gali būti suteikta kitoms šalims Jūsų prašymu. 

Išimtis, kuomet galime nesilaikyti konfidencialumo, yra atvejai, kai yra pagrindo manyti, jog 

egzistuoja grėsmė vaiko gyvybei ir/ar sveikatai. DIABITĖ privalo pranešti kompetentingoms 

įstaigoms apie smurtą prieš vaikus. 

Remiantis DIABITĖS įstatų 4.4 punktu kiekvienas DIABITĖS narys turi galimybę susipažinti su narių 

sąrašu, kuris yra saugomas DIABITĖS buveinėje. 

Mes galime pateikti Jūsų asmens duomenis duomenų tvarkytojams (paslaugų teikėjams), kurie 

teikia mums paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko Jūsų asmens duomenis Mūsų, kaip duomenų 

valdytojo, vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal DIABITĖS 

nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus 

įsipareigojimus. Pasitelkdami paslaugų teikėjus, imamės visų reikiamų priemonių, kad 

užtikrintume, jog ir Mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir 

technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų konfidencialumą. 

Pateikiame nebaigtinį sąrašą subjektų, kuriems gali būti teikiami asmens duomenys: 

• buhalterines paslaugas teikiantys subjektai; 

• informacinių technologijų bendrovės, kurios tvarko asmens duomenis, kad užtikrintų 

informacinių sistemų kūrimą, tobulinimą ir palaikymą; 

• audito paslaugas teikiantys subjektai; 

• skolų išieškojimo paslaugas teikiantys subjektai; 

• valstybės institucijoms galime teikti Jūsų asmens duomenis atsakydami į teismo arba 

valstybės institucijų prašymus, tačiau tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai 

laikytis teisės aktų; 

mailto:info@diabite.lt
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• įvairių projektų finansuotojai, rėmėjai; 

• projektų, seminarų organizatoriai. 

Socialinės žiniasklaidos priemonės 

Informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, 

laukelių Like ir Follow naudojimą bei kitą komunikaciją), kontroliuoja tų socialinių tinklų valdytojai. 

Šiuo metu Mes turime šias socialinių tinklų paskyras: 

• https://www.facebook.com/diabiteVilnius, 

• https://www.facebook.com/groups/diabite, 

• https://www.linkedin.com/company/diabite. 

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. 

Baigiamosios nuostatos 

Plečiantis Mūsų veiklai ir atsirandant naujų paslaugų, gali kilti poreikis atnaujinti šią Privatumo 

politiką. Todėl Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta 

ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo DIABITĖS interneto svetainėje 

https://www.diabite.lt. 
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