
 

PATVIRTINTA 

UAB „Gaisriniai projektai“ direktoriaus  

2019 m. ___________ įsakymu Nr.  

 

 

UAB „GAISRINIAI PROJEKTAI“ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIESIOGINĖS 

RINKODAROS TIKSLAIS TAISYKLĖS 

 

I SKYRIUS 

BENDRIEJI PRINCIPAI 

 

1. Šios taisyklės taikomos asmens duomenų tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslais ta 

apimtimi, kuri nurodyta šiose taisyklėse.  

2. Duomenų subjektui davus sutikimą UAB „Gaisriniai projektai“ (toliau – Įmonė) 

tiesioginės rinkodaros tikslais tvarko šiuos asmens duomenis: 

2.1. vardas, pavardė; 

2.2. elektroninis paštas; 

2.3. telefono numeris. 

3. Šios taisyklės nereglamentuoja asmens duomenų naudojimo tvarkos galiojančioms 

paslaugų teikimo sutartims vykdyti. 

 

II SKYRIUS 

ELEKTRONINIO PAŠTO NAUDOJIMAS 

 

4. Duomenų subjekto nurodytą el. paštą UAB „Gaisriniai projektai“ naudoja informacijos 

teikimui apie Įmonės teikiamas paslaugas, nuolaidas, pasiūlymus, konkursus, naujienas, apklausas 

bei kitoms naujienoms siųsti.  

5. El. paštas naudojamas siunčiant naujienlaiškius ir/ar asmeninius vadybininkų pranešimus. 

Išsiuntus naujienlaiškį UAB „Gaisriniai projektai“ gali rinkti statistinius duomenis apie duomenų 

subjekto elgesį su pranešimu, pavyzdžiui, ar atidarytas el. laiškas, kokios nuorodos paspaustos. 

Tokio pobūdžio laiškai nuo siuntėjo UAB „Gaisriniai projektai“ siunčiami ne dažniau kaip vieną 

kartą per savaitę. 

6. Po paslaugų duomenų subjektui suteikimo UAB „Gaisriniai projektai“ atstovas gali 

susisiekti pasiteirauti nuomonės apie suteiktas paslaugas.  

7. El. paštas gali būti naudojamas reklamos pateikimui per Facebook, Google ir kitas 

reklamos platformas pritaikant reklamą tikslinei auditorijai. 

8. Tiesioginės rinkodaros pasiūlymai duomenų subjektui siunčiami tik esant duomenų 

subjekto sutikimui ir tik į duomenų subjekto nurodytą el. paštą.  

 

III SKYRIUS 

TELEFONO NUMERIO NAUDOJIMAS 

 

9. Nurodytą telefono numerį UAB „Gaisriniai projektai“ gali naudoti perduoti tiesioginės 

rinkodaros informacijai SMS pranešimu.  



10. Taip pat nurodytu telefono numeriu gali susisiekti UAB „Gaisriniai projektai“ 

vadybininkas dėl aktualios informacijos apie teikiamas paslaugas, nuolaidas, pasiūlymus, 

konkursus, naujienas, apklausas bei kitoms naujienoms pranešti.  

11. Telefono numeris nurodyto pobūdžio informacijai perduoti naudojamas iki 5 kartų per 

metus. 

12. Po paslaugų duomenų subjektui suteikimo UAB „Gaisriniai projektai“ atstovas gali 

susisiekti pasiteirauti nuomonės apie suteiktas paslaugas. 

13. Tiesioginės rinkodaros pasiūlymai, SMS pranešimais, duomenų subjektui siunčiami tik 

esant duomenų subjekto sutikimui ir tik į duomenų subjekto nurodytą telefono numerį.  

 

 

IV SKYRIUS 

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS 

 

14. Duomenų subjektas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, reikalauti 

ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti apriboti duomenų 

tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) ar sunaikinti duomenis (kai atšaukiamas sutikimas), teisę į 

duomenų perkeliamumą (gauti iš UAB „Gaisriniai projektai“ arba reikalauti perduoti asmens 

duomenis nurodytam valdytojui), taip pat teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu. 

15. Duomenų subjektas turi teisę bet kada atšaukti savo duotą sutikimą tvarkyti jo asmens 

duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais: 

15.1. gavęs naujienlaiškį, paspausdamas naujienlaiškių prenumeratos atšaukimo nuorodą; 

15.2. gavęs SMS pranešimą, paskambindamas ar parašęs pranešime nurodytu telefono 

numeriu ir nurodydamas, kad nepageidauja daugiau gauti SMS pranešimų; 

15.3. visais atvejais – parašydamas el. paštu info@gprojektai.lt ar paskambindamas tel. 

861244207.  

 

V SKYRIUS 

KITOS NUOSTATOS 

 

16. Duomenų (el. pašto adreso, telefono) tvarkymo terminas: 1 metai nuo sutikimo gavimo 

dienos.  

17. Asmens duomenis UAB „Gaisriniai projektai“ gali perduoti tik tretiesiems asmenims, 

teikiantiems specializuotas paslaugas, tam, kad išsiųstų el. laiškus, SMS pranešimus, pašto siuntas, 

pritaikytų per reklamos platformas užsakomos reklamos pobūdį. 

18. Turėdamas klausimų ar nusiskundimų dėl asmens duomenų tvarkymo, duomenų 

subjektas gali kreiptis į UAB „Gaisriniai projektai“, el. pašto adresu info@gprojektai.lt arba į 

Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją. 

19. Su taisyklėmis galima susipažinti ir gauti kopiją UAB „Gaisriniai projektai“ biure. UAB 

„Gaisriniai projektai“ turi teisę atšaukti ar keisti šias taisykles. 

 

_______________________ 


