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ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO UAB „FINANSŲ BITĖ VERSLUI“ TVARKOS APRAŠAS

1. Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo UAB „Finansų bitė verslui“ (toliau – Bendrovė) tvarkos
apraše (toliau – Tvarkos aprašas) nustatyta prašymo dėl duomenų subjektų teisės (-ių) ir jos (-ų)
įgyvendinimo pateikimo ir nagrinėjimo Bendrovėje tvarka.
2. Tvarkos aprašas taikomas įgyvendinant duomenų subjektų – asmenų, kurių asmens duomenis
tvarko Bendrovė, teises.
3. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos
asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose.
4. Duomenų subjektas turi teisę žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą:
4.1. duomenų subjektų asmens duomenis tvarko duomenų valdytojas – Bendrovė, juridinio asmens
kodas 304175555, buveinės adresas Vėjo g. 12-2, Ginduliai, 91284 Klaipėdos r.;
4.2. asmens duomenys Bendrovėje tvarkomi neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose ir (arba)
automatiniu būdu;
4.3. Bendrovėje tvarkomi šių duomenų subjektų asmens duomenys šiais asmens duomenų tvarkymo
tikslais:
4.3.1. asmenų, pateikusių Bendrovei skundą, prašymą ar pranešimą, asmens duomenys (vardas,
pavardė, asmens kodas, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, parašas, skundo,
prašymo ar pranešimo data ir numeris, skunde, prašyme ar pranešime nurodyta informacija (įskaitant
ir ypatingus asmens duomenis), skundo, prašymo ar pranešimo nagrinėjimo rezultatas ir nagrinėjimo
metu gauta informacija) skundų, prašymų ar pranešimų nagrinėjimo, vidaus administravimo tikslais;
4.3.2. asmenų, investuojančių į paskolas juridiniams asmenims per www.finbeeverslui.lt sutelktinio
finansavimo platformą, asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, asmens tapatybės
dokumento duomenys, elektroninio pašto adresas, gimimo data, gyvenamoji vieta (adresas),
telefono numeris, investuojama suma, sąskaitos numeris), sandorių sudarymo tarpininko funkcijos
vykdymo tikslais;
4.3.3. asmenų, siekiančių laiduoti ar garantuoti už paskolą juridiniams asmenims ir kurie davę sutikimą
tikrinti jų duomenis, asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, asmens tapatybės
dokumento duomenys, elektroninio pašto adresas, gyvenamoji vieta (adresas), telefono numeris,
asmens kreditingumo reitingas, įsiskolinimai kitiems duomenų valdytojams, pajamos) juridinio
asmens paskolą laiduojančio ar garantuojančio fizinio asmens mokumo vertinimo tikslais;
4.3.4. asmens duomenys (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, gyvenamoji vieta (adresas),
telefono numeris) tiesioginės rinkodaros tikslais.
5. Duomenų subjektas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi.
Duomenų subjektas turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti,
kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1
metus.

6. Duomenų subjektas turi teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti,
išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų:
6.1. jeigu duomenų subjektas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens
duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, ir kreipiasi į Bendrovę, Bendrovė nedelsdama, ne
vėliau kaip per 5 darbo dienas, patikrina asmens duomenis ir ištaiso neteisingus, neišsamius,
netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdo tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus
saugojimą;
6.2. jeigu duomenų subjektas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens
duomenys yra tvarkomi neteisėtai, nesąžiningai, ir kreipiasi į Bendrovę, Bendrovė nedelsdama, ne
vėliau kaip per 5 darbo dienas, neatlygintinai patikrina asmens duomenų tvarkymo teisėtumą,
sąžiningumą ir nedelsdama sunaikina neteisėtai ir nesąžiningai sukauptus asmens duomenis ar
sustabdo tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą;
6.3. Bendrovė, duomenų subjekto prašymu sustabdžiusi jo asmens duomenų tvarkymo veiksmus,
asmens duomenis, kurių tvarkymo veiksmai sustabdyti, saugo tol, kol jie bus ištaisyti ar sunaikinti
(duomenų subjekto prašymu arba pasibaigus duomenų saugojimo terminui). Kiti tvarkymo veiksmai
su tokiais asmens duomenimis gali būti atliekami tik:
6.3.1. turint tikslą įrodyti aplinkybes, dėl kurių duomenų tvarkymo veiksmai buvo sustabdyti;
6.3.2. jei duomenų subjektas duoda sutikimą toliau tvarkyti savo asmens duomenis;
6.3.3. jei reikia apsaugoti trečiųjų asmenų teises ar teisėtus interesus.
6.4. Bendrovė nedelsdama, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, praneša duomenų subjektui apie jo
prašymu atliktą ar neatliktą asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą ar asmens duomenų tvarkymo
veiksmų sustabdymą;
6.5. asmens duomenys taisomi ir naikinami arba jų tvarkymo veiksmai sustabdomi pagal duomenų
subjekto tapatybę ir jo asmens duomenis patvirtinančius dokumentus, gavus duomenų subjekto
prašymą;
6.6. jeigu Bendrovė abejoja duomenų subjekto pateiktų asmens duomenų teisingumu, ji sustabdo
tokių duomenų tvarkymo veiksmus, duomenis patikrina ir patikslina. Tokie asmens duomenys
naudojami tik jų teisingumui patikrinti.
7. Duomenų subjektas turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, kai šie asmens
duomenys Bendrovėje yra tvarkomi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos
įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 5 ir 6 punktuose nustatytais atvejais.
8. Duomenų subjektai, siekdami įgyvendinti savo teises, Bendrovei turi pateikti rašytinį prašymą
asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis.
9. Prašymas turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, jame turi būti nurodytas duomenų subjekto
vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti ir informacija apie tai, kokią iš Tvarkos
aprašo 5–7 punktuose nurodytų teisių ir kokia apimtimi duomenų subjektas pageidauja įgyvendinti.
10. Pateikdamas prašymą, duomenų subjektas privalo patvirtinti savo tapatybę:
10.1. pateikdamas prašymą Bendrovės darbuotojui turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį
dokumentą;
10.2. pateikdamas prašymą paštu kartu turi pateikti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento
kopiją, patvirtintą notaro, ar šio dokumento kopiją, patvirtintą kita teisės aktų nustatyta tvarka;
10.3. pateikdamas prašymą elektroninių ryšių priemonėmis, turi pasirašyti jį elektroniniu parašu.
11. Duomenų subjektas savo teises Bendrovėje gali įgyvendinti pats arba per atstovą.

12. Jei atstovaujamo duomenų subjekto vardu į Bendrovę kreipiasi asmens atstovas, jis savo prašyme
turi nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, duomenis ryšiui palaikyti, taip pat atstovaujamo
asmens vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, informaciją apie tai, kokią iš Tvarkos aprašo 5–7 punktuose
nurodytų duomenų subjekto teisę ir kokia apimtimi pageidaujama įgyvendinti, ir pridėti atstovavimą
patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją. Atstovo pateiktas prašymas turi atitikti šio Tvarkos aprašo 8 ir
10 punktų reikalavimus.
13. Bendrovė duomenų subjekto prašymo, kuris pateiktas nesilaikant šio Tvarkos aprašo 8–12
punktuose nustatytų reikalavimų, nenagrinėja, jeigu Bendrovės vadovas nenusprendžia kitaip. Apie
atsisakymo nagrinėti prašymą motyvus Bendrovė raštu informuoja prašymą pateikusį asmenį.
14. Tvarkos aprašo reikalavimus atitinkantį prašymą Bendrovė privalo išnagrinėti ir įgyvendinti
duomenų subjekto teises, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.
15. Duomenų subjekto prašymas įgyvendinti jo, kaip duomenų subjekto, teises Bendrovėje
išnagrinėjamas ir atsakymas duomenų subjektui pateikiamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų
nuo duomenų subjekto kreipimosi dienos.
16. Bendrovė atsakymą duomenų subjektui pateikia valstybine kalba duomenų subjekto pasirinktu
būdu: elektroninio ryšio priemonėmis, registruotu paštu arba įteikiant asmeniškai.
17. Duomenų subjektas gali skųsti duomenų valdytoją dėl jo, kaip duomenų subjekto, teisių
neįgyvendinimo ar netinkamo įgyvendinimo Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės
apsaugos įstatymo nustatyta tvarka Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, t. y., per 3 mėnesius
nuo atsakymo iš Bendrovės gavimo dienos arba per 3 mėnesius nuo tos dienos, kada baigiasi Tvarkos
aprašo 15 punkte nurodytas terminas pateikti atsakymą.
18. Duomenų subjekto teisės Bendrovėje įgyvendinamos neatlygintinai.
19. Bendrovė, įgyvendindama duomenų subjekto teises, užtikrina, kad nebūtų pažeista kitų asmenų
teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą.
_____________________________

