
UAB TARPTAUTINĖS LOGISTIKOS CENTRAS
 TVARKOMŲ DUOMENŲ APRAŠYMAS

Paskutine atnauujinimo data: 20j18 m. rugpujūčio 8 d. 

Kodel Jūs
renkate

informaciują
apie mane?

Kokią informaciują apie mane
renkate?

Koks teisinis
pagrindas Jums

leidžia rinkti
informaciują apie

mane?

Kiek laiko
saugote

informaciują
apie mane?

Nes
administruojam

e patekimą į
teritoriją, kad
užtikrintume

Jūsų,
Bendrovės

darbuotojų, kitų
asmenų,
įskaitant
esančių

Bendrovės
teritorijoje
asmenų,

sveikatos,
gyvybės ir

Bendrovės turto
saugumą bei
viešąją tvarką

Vardas ir pavardė, tapatybės
kortelės Nr., pareigos,

atstovaujama organizacija,
prašymas išduoti vienkartinį/metinį

leidimą patekti į teritoriją,
vienkartinis/metinis leidimas

patekti į teritoriją, metinio leidimo
patekti į teritoriją terminas,

asmeninės transporto priemonės
valstybinis numeris, asmeninės
transporto priemonės markė,

modelis, nuotrauka,
įvažiavimo/įėjimo į teritoriją laikas,

išvažiavimo/išėjimo iš teritorijos
laikas

Turime Jūsų
sutikimą

(GDPR 6 str. 1 d.
a p.)

Turime teisėtą
interesą
(užtikrinti
asmenų

sveikatos,
gyvybės ir

Bendrovės turto
saugumą bei

viešąją tvarką)
(GDPR 6 str. 1 d.

f p.)

2 metai

Nes teikiame
Jums krovinių

ekspedicijavimo
paslaugas 

Vardas, pavardė, elektroninio
pašto adresas, telefono Nr.,

asmens identifikavimo dokumentų
duomenys, asmens kodas,

suteikta paslauga, PVM sąskaita
faktūra, pinigų priėmimo kvitas,

pateikti dokumentai, PVM
mokėtojo kodas (jeigu fizinis
asmuo yra PVM mokėtojas),

mokėtina suma už paslaugas,
atsiskaitymo informacija,
komunikacija, parašas,

atstovaujama organizacija

Sudarome ir
vykdome su
Jumis sutartį

(GDPR 6 str. 1 d.
b p.)

Sutarties
galiojimo
metu ir 10
metų po

sandorio su
Jumis

pasibaigimo

Nes palaikome
santykius su

Jūsų
atstovaujamais

fiziniais ar
juridiniais

asmenimis

Vardas ir pavardė, asmens kodas,
adresas, įgaliojimas, įgaliojimo

galiojimo laikas, parašas, ryšys su
atstovaujamu asmeniu,

atstovaujamas asmuo, pareigos,
telefono numeris, el. pašto
adresas, komunikacija su

Bendrove, informacija apie Jūsų
atstovaujamą asmenį ir pan.

Turime teisėtą
interesą (palaikyti

santykius su
Jūsų

atstovaujamais
asmenimis)

(GDPR 6 str. 1 d.
f p.)

Sutarties
galiojimo
metu ir 10
metų po

sandorio su
Jūsų

atstovaujamu
asmeniu

pasibaigimo
Nes Vardas ir pavardė, telefono Sutinkate su tuo, 5 metus nuo



informuojame
Jus apie Jums

aktualias
Bendrovės
prekes ir

paslaugas

numeris, adresas, atstovaujama
organizacija, elektroninio pašto

adresas.

kad naudosime
informaciją apie

Jus  (GDPR 6 str.
1 d. a p.,

Elektroninių ryšių
įstatymo 69 str. 1

d.) arba esate
pirkę prekių arba
paslaugų iš mūsų

(Elektroninių
ryšių įstatymo 69

str. 2 d.)
Turime teisėtą

interesą (užsiimti
tiesiogine
rinkodara)

(GDPR 6 str. 1 d.
f p.)

santykių su
klientu

pasibaigimo,
nebent
klientas
išreiškia

nesutikimą

Nes pateikiate
mums užklausą,

prašymą ar
skundą

Vardas ir pavardė, elektroninio
pašto adresas, valstybė, telefono

numeris, užklausos tema,
užklausos gavimo laikas,

užklausos turinys, užklausos
priedai, atsakymas į užklausą.

Turime Jūsų
sutikimą

(GDPR 6 str. 1 d.
a p.) 

Turime teisėtą
interesą

(išnagrinėti Jūsų
užklausas,

prašymus ar
skundus) (GDPR

6 str. 1 d. f p.)

10 metų po
paskutinio
kreipimosi

Nes galime
dalyvauti su

Jumis
susijusiuose
teisiniuose
procesuose

Visa aukščiau paminėta
informacija, Jums siųsti

dokumentai ir jų priedai, Jūsų
pateikti dokumentai ir jų priedai,
procesiniai dokumentai, teismų
nutartys, nutarimai, sprendimai.

Turime teisėtą
interesą (apginti

Bendrovės teises
teisiniuose

procesuose)
(GDPR 6 str. 1 d.

f p.)

10 metų

Informacija apie nusikalstamas
veikas ir apkaltinamuosius

nuosprendžius.

Duomenys yra
reikalingi tam,
kad galėtume

pareikšti, vykdyti
arba apginti

teisinius
reikalavimus

(GDPR 9 str. 2 d.
f p.)


