
KLIENTŲ Privatumo politika 
UAB „Roventa“ (toliau – bendrovė) įsipareigoja gerbti ir saugoti asmens duomenis ir asmenų 
privatumą. 

Šis privatumo pranešimas: 
•  apibrėžia bendrovės įsipareigojimą ir atsakomybę, siekiant apsaugoti ir gerbti asmens privatumą;  
•  paaiškina, kaip bendrovė renka, naudoja ir saugo (tvarko) asmens duomenis;  
•  informuoja duomenų subjektus apie tai, kaip jų asmens duomenys yra tvarkomi ir kokias teises 
turi kiekvienas duomenų subjektas. 

Tvarkydami duomenų subjektų asmens duomenis laikomės Europos Sąjungos teisės aktų 
reikalavimų, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos 
Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių 
asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymų. 

Privatumo pranešimas taikomas tais atvejais, kai asmuo naudojasi bendrovės produktais ir (ar) 
paslaugomis, taip pat kai lankosi mūsų interneto svetainėse. Privatumo pranešimas netaikomas 
atvejais, kuomet naudojamasi kitų bendrovių interneto svetainėmis ar paslaugomis, net jei prie jų 
jungiamasi naudojantis bendrovės tinklu ar paslaugomis. 

Sąvokos  
 
•  Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio 
tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais 
duomenimis.  
•  Duomenų subjektas – bet kuris fizinis asmuo: bendrovės klientas, darbuotojas, partneris, 
lankytojas.  
•  Klientas – fizinis asmuo, kuris užsisako, perka ar naudojasi mūsų bendrovės paslaugomis. 
Klientas, su kuriuo bendrovė yra sudariusi sutartį, turi užtikrinti, kad visi galutiniai vartotojai (pvz., 
šeimos nariai), kurie naudojasi kliento užsakytomis bendrovės paslaugomis, būtų susipažinę su 
privatumo pranešimu bei laikytųsi jo nuostatų.  
•  Nuasmeninti duomenys – informacija, kuri nebėra susijusi su fiziniu asmeniu, nes iš asmens 
duomenų rinkinio buvo pašalinti visi elementai, leidžiantys nustatyti asmens tapatybę.  
•  Paslaugos – bet kokie tiek elektroniniu, tiek neelektroniniu būdu bendrovės siūlomi produktai ir 
(ar) paslaugos.  
•  Srauto duomenys – duomenys, tvarkomi siekiant perduoti informaciją elektroninių ryšių tinklu ir 
(arba) tokio perdavimo apskaitai. Naudojantis elektroninių ryšių paslaugomis, sukuriami duomenys, 
kurie gali, pavyzdžiui, parodyti informaciją apie abonentus ir jų naudojamus galinius įrenginius, 
ryšio pradžios ir pabaigos laiką, trukmę ir maršrutą, duomenų perdavimo protokolą, perduotų 
duomenų kiekį, faktinio elektroninių ryšių paslaugų naudotojo galinių įrenginių geografinę buvimo 
vietą, ryšio tinklu perduotų duomenų formatą, ir kiti elektroninių ryšių tinkluose arba teikiant 
elektroninių ryšių paslaugas tvarkomi duomenys. Jei srauto duomenys tiesiogiai ar netiesiogiai 
leidžia identifikuoti asmenį, jie taip pat laikomi asmens duomenimis.  
•  Vietos nustatymo duomenys – elektroninių ryšių tinkluose arba teikiant elektroninių ryšių 
paslaugas tvarkomi duomenys, nurodantys faktinio elektroninių ryšių paslaugų naudotojo galinių 
įrenginių geografinę buvimo vietą. 



Kaip renkame Jūsų asmens duomenis? 
 
Bendrovė siūlo platų paslaugų ir įrangos pasirinkimą. Informacija, kurią renkame apie Jus, 
priklauso nuo Jūsų užsakomų ar naudojamų paslaugų ir to, kokią informaciją pateikiate mums, kai 
perkate įrangą ir (ar) užsakote paslaugas. 

Mes renkame duomenis:  
• kuriuos pateikiate Jūs: kai bendraujate su mūsų bendrovės darbuotojais, perkate paslaugas arba 
kreipiatės į mus prašydami suteikti informaciją;  
•  kurie generuojami, kai Jūs naudojatės paslaugomis, kiek tai numato galiojantys teisės aktai, 
pavyzdžiui, kai naudojatės  mūsų tinklu ir paslaugomis (pvz., skambinate telefonu, siunčiate 
elektroninį laišką ar apsilankote mūsų interneto svetainėse);  
•  kuriuos gauname iš kitų šaltinių, pavyzdžiui, kitų paslaugų teikėjų arba viešai prieinamų 
registrų.  
Jūs neprivalote pateikti jokių asmens duomenų bendrovei, tad, jei nuspręsite to nedaryti, gali būti, 
kad mes negalėsime Jums suteikti įrangos ir (ar) paslaugų. 

Kokius Jūsų asmens duomenis renkame? 
 
Renkame duomenis, priklausančius šioms kategorijoms:  
•  pagrindinė informacija, pavyzdžiui, vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, adresas, asmens 
patvirtinančio tapatybę dokumento duomenys, kontaktiniai duomenys;  
•  duomenys, kurie susiję su įrangos ir (ar) paslaugų teikimu, pavyzdžiui, paslauga ir jos užsakymo 
detalės, sąskaitų išrašymas, mokėjimų detalės, informacija apie sutikimą ir nesutikimą dėl asmens 
duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais ir teikimą tretiesiems asmenims, kontaktiniai 
duomenys bei susiję įrašai;  
•  duomenys, kurie generuojami naudojantis ryšio priemonėmis ir mūsų paslaugomis, pvz., srauto 
duomenys – sujungimo pradžios data, laikas, trukmė, skambinančiojo abonentinis numeris, 
sujungimą priimančio abonento numeris, interneto vartotojo sujungimo metu naudotas IP adresas ir 
kt.; 
•  telefoninių pokalbių įrašai, kuomet Jūs skambinate į Bendrovės klientų aptarnavimo centrą ar 
atsiliepiate į bendrovės darbuotojų skambučius;  
•  kiti duomenys, kurie yra renkami remiantis Jūsų sutikimu ir kurie apibrėžiami išsamiai tuo metu, 
kai iš Jūsų prašoma sutikimo. 

Kaip naudojame Jūsų asmens duomenis? 
 
Bendrovė renka bei toliau tvarko Jūsų asmens duomenis tik remdamasi asmens duomenų apsaugą 
reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais – siekiant sudaryti ir (ar) 
vykdyti su Jumis sudarytą sutartį, Jūsų sutikimu, kai tvarkyti asmens duomenis bendrovę įpareigoja 
atitinkami teisės aktai bei kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl bendrovės teisėto intereso (tik jei 
duomenų subjekto interesai nėra svarbesni). 

Bendrovė tvarko asmens duomenis šiais tikslais:  
•  Elektroninių ryšių ir kitų paslaugų teikimo sutarčių sudarymas ir vykdymas; klientų bei 
atsiskaitymų pagal sudarytas sutartis apskaita; kreditoriaus interesų apsauga bei materialinių 
nuostolių prevencija; klientų skolų išieškojimas. Mes tvarkome asmens duomenis, kurie būtini 
siekiant užtikrinti tinkamą paslaugų teikimą mūsų klientams – siekiant tinkamai nustatyti asmens 
tapatybę, priimti bei vykdyti užsakymus, vykdyti klientų aptarnavimą, nustatyti bei pašalinti 



įvairius gedimus ir incidentus, išrašyti sąskaitas už įrangą ir (ar) paslaugas, atlikti skolų išieškojimą, 
nagrinėti skundus ir pan..  
•  Sutarčių sudarymas ir vykdymas; paslaugų teikimo užtikrinimas; klientų mokumo 
vertinimas ir įsiskolinimo valdymas; klientų aptarnavimo kokybės vertinimas; bendrovės 
teisių ir teisėtų interesų apsauga ir gynimas; įrodymų surinkimas (telefoninių pokalbių 
įrašymas). Mes tvarkome Jūsų telefoninių pokalbių, kai skambinate į  bendrovės klientų 
aptarnavimo centrą ar atsiliepiate į bendrovės darbuotojų skambučius, įrašus ir pokalbių metu 
pateiktus duomenis, kad galėtume tinkamai įvertinti Jūsų mokumą, valdyti įsiskolinimus, sudaryti 
su Jumis sutartis bei užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę.  
•  Kiti tikslai, kuriais bendrovė turi teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis kai Jūs išreiškiate 
savo sutikimą, kai duomenis reikia tvarkyti dėl bendrovės teisėto intereso arba kai tvarkyti 
duomenis bendrovę įpareigoja atitinkami teisės aktai. Mes galime tvarkyti asmens duomenis ir 
kitu tikslu, jei tam esame gavę duomenų subjekto sutikimą arba duomenis turime teisę tvarkyti 
teisėto intereso pagrindu. Mes taip pat tvarkome asmens duomenis, siekdami tinkamai vykdyti 
mums teisės aktuose nustatytas prievoles, susijusias su pvz., apskaita, duomenų teikimu 
kompetentingoms institucijoms, kai to reikalauja teisės aktai. 

Visais aukščiau paminėtais atvejais bendrovė tvarko asmens ir (ar) srauto duomenis tik tiek, kiek tai 
reikalinga atitinkamiems aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į 
duomenų subjekto privatumo apsaugą. 

Bendrovė užtikrina, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų 
tvarkomi tik tokiais tikslais, kurie atitinka tikslus, nustatytus prieš renkant asmens duomenis, kad jie 
būtų tvarkomi tik griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų 
tvarkymo reikalavimus. 

Kaip saugome Jūsų duomenis? 
 
Jūsų asmens duomenims tvarkyti bendrovė įgyvendino atitinkamas organizacines ir technines 
saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar 
neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. 
Bendrovėje vykdoma saugumo užtikrinimo veikla, be kita ko, apima personalo, informacijos, IT 
infrastruktūros, vidaus ir viešųjų tinklų, taip pat biurų pastatų ir techninių įrenginių apsaugą. 

Kam teikiame Jūsų duomenis? 
 
Mes galime pateikti Jūsų duomenis:  
•  Bendrovėms, tvarkančioms jungtines skolininkų duomenų rinkmenas. Bendrovė turi teisę 
teikti duomenų valdytojams, tvarkantiems jungtines skolininkų duomenų rinkmenas, laiku ir 
tinkamai finansinių ir (arba) turtinių įsipareigojimų neįvykdžiusių duomenų subjektų (skolininkų) 
duomenis tam, kad būtų galima valdyti įsiskolinimą. Skolininkų duomenys teikiami tik laikantis 
teisės aktuose numatytų sąlygų, prieš tai duomenų subjektui pateikus rašytinį priminimą apie 
įsipareigojimų neįvykdymą bei tinkamai įgyvendinus teisės aktuose numatytus duomenų apsaugos 
reikalavimus.  
•  Kitiems tretiesiems asmenims Jūsų sutikimu, kuris gali būti gautas dėl konkretaus atvejo. 

Mes taip pat galime teikti Jūsų duomenis:  
•  Atsakydami į teismo arba valstybės institucijų prašymus, tik ta apimtimi, kiek tai būtina 
siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus arba teismo nutartį/ liudijimą. 



Kaip ilgai saugome Jūsų duomenis? 
 
Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar 
numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas.  
Mes siekiame nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens 
duomenys ir kita informacija apie klientus būtų nuolat atnaujinta ir teisinga. 

Kokios yra Jūsų teisės? 
 
Jūs turite teisę:  
•  kreiptis į bendrovę su prašymu suteikti informaciją apie bendrovės tvarkomus Jūsų asmens 
duomenis; 
•  kreiptis į bendrovę su prašymu ištaisyti Jūsų asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens 
duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, – tuo atveju, kai susipažinus su asmens 
duomenimis, Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;  
•  kreiptis į bendrovę su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų 
tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, – tuo atveju, kai susipažinus su savo asmens duomenimis, 
Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;  
•  kreiptis į bendrovę su prašymu perkelti Jūsų asmens duomenis kitam valdytojui arba tvarkytojui;  
•  nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami 
tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais arba dėl teisėto intereso, kurio siekia bendrovė arba trečiasis 
asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.  
•  Jeigu Jums kelia susirūpinimą bendrovės veiksmai/neveikimas, kuriais galimai nesilaikoma šio 
privatumo pranešimo arba teisės aktų reikalavimų, galite kreiptis į bendrovę bet kuriuo Jums 
patogiu būdu.  
•    raštu – el. paštu: info@roventa.lt.  
•    žodžiu – telefonu (8 699) 58444  
•    atvykus į bendrovės buveinę, adresu: Draugystės g. 18-1, Mažeikiai 

Dėl konsultacijos ir klausimų, susijusių su šia Privatumo politika arba asmens duomenų tvarkymu 
kviečiame kreiptis į bendrovės duomenų apsaugos pareigūną el.paštu duomenys@roventa.lt arba 
tel. 8 699 58444. 

Nepavykus išspręsti klausimo su bendrove, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos 
inspekciją www.ada.lt, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų 
priežiūrą ir kontrolę. 

Kaip sužinoti apie šio pranešimo pakeitimus? 
 
Plečiantis veiklai ir paslaugoms, mums gali prireikti atnaujinti šį privatumo pranešimą. Dėl šios 
priežasties mes rekomenduojame Jums periodiškai apsilankyti mūsų interneto svetainėje 
(www.roventa.lt), kurioje visada rasite naujausią šio privatumo pranešimo versiją. 

Jei atliksime esminius šio pranešimo pakeitimus, mes apie tai iš anksto informuosime paskelbdami 
pranešimą mūsų interneto svetainėje. 
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