
 

DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO 
 
Gerbiamas Partneri, 
 
Šis dokumentas paaiškina, kaip MAXIMA LT, UAB  (toliau – „MAXIMA“, „mes“, „mus“ ) 
tvarko savo kontrahentų (toliau – „J ūs“, „J ūsų“ ) darbuotojų, įgaliotinių ir kitų asmenų (toliau 
bendrai – „duomen ų subjektai“ ) asmens duomenis, kuriuos mes gauname iš Jūsų, 
sudarydami su Jumis sutartis ir jas vykdydami.  

Duomenų subjektų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos 
reglamentu (ES) 2016/679  (toliau – „BDAR“ ), Lietuvos Respublikos Asmens duomenų 
teisinės apsaugos įstatymu, kitais teisės aktais. 
 
Nuo sutarties pasirašymo, šis pranešimas tampa neatskiriama sutarties dalimi.  
 
Prieš perduodamas asmens duomenis, Jūs įsipareigojate informuoti duomenų subjektus, kurių 
duomenis perduosite mums, kad jų duomenys bus perduodami, kokiais tikslais ir pagrindais, 
supažindinsite su žemiau pateikta informacija apie jų teises bei informuosite juos, kad daugiau 
informacijos apie jų duomenų tvarkymą jie gali rasti MAXIMOS Privatumo politikoje 
(https://www.maxima.lt/bendroji-privatumo-politika). Bendraudami su duomenų subjektu mes 
laikysime, kad jis yra informuotas apie mūsų vykdomą jo asmens duomenų tvarkymą (BDAR 
14 str. 5 d. (a)). 
 
INFORMACIJA DUOMENŲ SUBJEKTUI APIE VYKDOM Ą ASMENS DUOMENŲ 
TVARKYMĄ PAGAL BDAR 14 STR. 
 
DUOMENŲ VALDYTOJAS 
 

MAXIMA LT, UAB, juridinio asmens kodas 123033512, 
registruota buveinė – Naugarduko g. 84, Vilnius, Lietuva.  
 

DUOMENŲ APSAUGOS 
PAREIGŪNO KONTAKTAI 
 

El. paštas: dpo@maxima.lt; adresas: Naugarduko g. 84, 
Vilnius, Lietuva (siunčiamą laišką adresuokite Duomenų 
apsaugos pareigūnui). 
 

KOKIUS DUOMENIS 
MAXIMA TVARKO? 
 

MAXIMA renka ir tvarko šiuos kitos sutarties šalies 
darbuotojų, įgaliotinių ir kitų asmenų asmens duomenis: 
vardas, pavardė, pareigos, telefono Nr., el. paštas. 
 

KOKIAIS TIKSLAIS MAXIMA 
TVARKO ASMENS 
DUOMENIS? 
 

Asmens duomenys tvarkomi šiais tikslais: (a) sutarties su 
kontrahentu sudarymo ir įsipareigojimų pagal ją vykdymui; (b) 
taikomų teisės aktų reikalavimų vykdymui; (c) santykių su 
kontrahentu palaikymui, įskaitant paslaugų ir prekių 
rinkodarą; (d) siekiant apsiginti nuo ieškinių ar kitų 
reikalavimų, mūsų teisių įgyvendinimui. 
 

KOKIAIS PAGRINDAIS 
MAXIMA TVARKO ASMENS 
DUOMENIS? 
 

Asmens duomenys numatytais tikslais yra tvarkomi: (1) kai 
tokia pareiga yra numatyta taikomuose teisės aktuose (BDAR 
6 str. 1 dalies c punktas); (2) duomenis būtina tvarkyti dėl 
teisėto MAXIMOS intereso (BDAR 6 str. 1 dalies f punktas) 
(žr. a, c ir d punktus prie tvarkymo tikslų). 
 

IŠ KUR MAXIMA GAUNA 
ASMENS DUOMENIS? 
 

MAXIMA gauna aukščiau nurodytus asmens duomenis 
sutarties sudarymo ir vykdymo metu iš kitos sutarties šalies.  

KAM MAXIMA TEIKIA 
ASMENS DUOMENIS? 
 
 

Asmens duomenys, laikantis teisės aktų reikalavimų, gali būti 
pateikiami šiems duomenų gavėjams (jų kategorijoms): 

• kitoms MAXIMA grupės įmonėms (FRANMAX, UAB; 
MAXIMA GRUPĖ, UAB, kt.); 



 

• duomenų centrų ir debesų kompiuterijos paslaugų 
teikėjams; 

• programinės įrangos tiekėjams ir programinę įrangą 
prižiūrintiems asmenims; 

• reklamos ir tiesioginės rinkodaros paslaugų 
teikėjams; 

• profesiniams patarėjams, auditoriams; 
• notarams, jeigu su Jumis sudaroma sutartis 

reikalauja notarinės formos; 
• VĮ Registrų centrui, jeigu sutartis, su ja susiję 

juridiniai faktai ar kita informacija yra registruotini 
viešuosiuose registruose; 

• antstoliams, teisines ir/ar skolų išieškojimo 
paslaugas teikiantiems subjektams, reikalavimo teisę 
į skolą perimantiems subjektams; jungtinių skolininkų 
duomenų rinkmenų tvarkytojams 

• kompetentingoms valstybės institucijoms; 
• Kitiems tretiesiems asmenimis, kiek tai susiję su 

mūsų verslo pardavimu, susijungimais, 
reorganizacija, ar pan. 
 

Aukščiau nurodyti asmens duomenys gali būti teikiami 
duomenų gavėjams (įskaitant susijusias įmones), 
įsisteigusiems ir/ar veiklą vykdantiems už Europos 
ekonominės erdvės ribų (plačiau žr. MAXIMA Privatumo 
politiką: https://www.maxima.lt/bendroji-privatumo-politika). 
Toks duomenų perdavimas bus vykdomas tik griežtai laikantis 
BDAR reikalavimų. 
 

KIEK LAIKO  MAXIMA 
SAUGO ASMENS 
DUOMENIS? 
 

Asmens duomenis saugome ne ilgiau, negu to reikia dėl 
tikslų, kuriais jie buvo surinkti, arba tokį laikotarpį, kokį nustato 
teisės aktai.  
 

KOKIOS YRA DUOMENŲ 
SUBJEKTŲ TEISĖS? 
 
 

Pagal BDAR duomenų subjektai turi šias teises: 
• susipažinti su jų tvarkomais asmens duomenimis; 
• reikalauti ištaisyti duomenis; 
• reikalauti ištrinti asmens duomenis; 
• reikalauti apriboti duomenų tvarkymą; 
• reikalauti perkelti asmens duomenis; 
• nesutikti su asmens duomenų tvarkymu; 
• pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos 

inspekcijai (daugiau informacijos galima rasti 
www.vdai.lrv.lt).  
 

Savo teises įgyvendinti galite pasikreipę aukščiau nurodytais 
duomenų apsaugos pareigūno kontaktais arba MAXIMA 
Privatumo politikoje nurodytais Bendrovės kontaktais. 

 
PRIVATUMO POLITIKA  Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą ir 

duomenų subjektų teises yra pateikta MAXIMA Privatumo 
politikoje (https://www.maxima.lt/bendroji-privatumo-politika). 

 
 
 
_____________________________  _____________________________ 
(vardas, pavardė, pareigos, parašas)  (vardas, pavardė, pareigos, parašas) 
 


