PLATFORMOS „SAULĖS PARKAI“ PRIVATUMO TAISYKLĖS
Šiame Privatumo pranešime (toliau – Pranešimas) pateikiama inf ormacija apie tai, kaip internetinės svetainės
www.saulesparkai.lt valdytojas UAB „Ignitis“, juridinio asmens kodas 303383884, registruotos buveinės
adresas Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius (toliau – Bendrovė) tvarko asmens duomenis.
Pranešimo nuostatos yra taikomos f iziniams asmenims, kurių duomenis tvarko Bendrovė.
Šiame Pranešime pateikiamos pagrindinės Asmens duomenų tvarkymo nuostatos. Papildoma, detalesnė
inf ormacija apie tai, kaip Bendrovė tvarko Asmens duomenis pateikiama Bendrovės sutartyse, Bendrovės
interneto svetainėje esančiame Privatumo pranešime https://www.ignitis.lt/lt/privatumo -politika („Privatumo
politika“) arba nuotoliniais klientų aptarnavimo kanalais (telef onu, el. paštu ir kt.).
Bendrovė turi teisę vienašališkai pakeisti ir (arba) papildyti šį Pranešimą. Apie šio Pranešimo pakeitimus
Bendrovė inf ormuos, paskelbdama apie tai Bendrovės interneto svetainėje www.ignitis.lt. Tam tikrais atvejais
Bendrovė taip pat gali inf ormuoti Asmenis apie pakeitimus paštu, el. paštu ar kitu būdu (pvz. paskelbiant
spaudoje).
Šiame Pranešime naudojamos sąvokos ir sutrumpinimai turi šias reikšmes:
•
•
•
•
•

Asmens duomenys – bet kokia inf ormacija, susijusi su f iziniu asmeniu, kurios pagalba galima tiesiogiai arba
netiesiogiai identif ikuoti Asmenį (pvz. vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys ir kt.).
Asmuo – f izinis asmuo (duomenų subjektas), kurio duomenys yra tvarkomi ir kuris naudojasi Platf ormos
paslaugomis .
Duomenų tvarkymas – bet kuris su Asmens duomenimis atliekamas veiksmas (pvz. rinkimas, įrašymas,
saugojimas, prieigos suteikimas, perdavimas ir kt.).
Paslaugos –Platf ormos administravimas, Asmenų inf ormavimas apie Platf ormoje siūlomus geograf iškai
nutolusių saulės elektrinių parkų projektus, taip pat paslaugos, susijusios su geograf iškai nutolusiose saulės
elektrinėse esančių įrenginių įsigijimu ar nuoma.
Platforma – UAB „Ignitis“ administruojama inf ormacinė sistema, esanti www.saulesparkai.lt, kurios pagalba
vykdomas geograf iškai nutolusiose saulės elektrinėse esančių įrenginių pardavimas ar nuoma i, siunčiami
pranešimai Asmenims, ir atliekami kiti su tuo susiję veiksmai.
Kitos Pranešime naudojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos Asmens duomenų apsaugą
reglamentuojančiuose teisės aktuose (Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (ES) 2016/679, Lietuvos
Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose).
Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai
Bendrovė tvarko Asmens duomenis tik konkrečiais tikslais, vadovaudamasi teisės aktuose nustatytais
teisiniais pagrindais – kai duomenis tvarkyti būtina, siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti su Asmeniu sudarytą sutartį,
Asmuo davė sutikimą, kad jo duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais, Bendrovė privalo
tvarkyti Asmens duomenis vykdydama teisės aktų reikalavimus arba As mens duomenis reikia tvarkyti, siekiant
Bendrovės teisėto intereso.
Pagrindiniai tikslai, kurių siekia Bendrovė, tvarkydama Asmens duomenis:
Informacijos apie Bendrovės siūlomus geografiškai nutolusių saulės elektrinių parkų projektų teikimas
Asmenims (tiesioginė rinkodara) vadovaujantis Asmens sutikimo pagrindu;
Tarpininkavimas Asmenims sudarant sutartis dėl nutolusių saulės elektrinių įsigijimo, nuomos Paslaugų
teikimo, atsiskaitymų administravimas, sutarčių su Asmens duomenų subjektu sudarymo ir (ar) vykdymo
pagrindu.
Tvarkomų Asmens duomenų apimtis (kategorijos)
Pagrindinės Asmens duomenų kategorijos ir duomenys, kuriuos tvarko Bendrovė aukščiau išvardintais tikslais
bei teisiniais pagrindais:

•
•

Tapatybės duomenys – vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, kt.
Kontaktiniai duomenys – adresas, telef ono numeris, elektroninio pašto adresas, kt.

•

Duomenys, susiję su Paslaugų teikimu, sutarčių sudarymu ir vykdymu – sutarčių duomenys, duomenys,
kuriuos Bendrovė gauna bendraudama su Asmenimis tiesiogiai arba nuotolinio ryšio priemonėmis (telef onu,
elektroniniu paštu), elektros energijos vartojimo vietos adresas, leistinoji naudoti galia, kt.
Mokėjimų duomenys – mokėtinos sumos, nepadengti įsiskolinimai, mokėjimų istorija, kt.
Slapukų duomenys – inf ormacija apie Asmens buvimo vietą miesto tikslumu, Asmens pomėgius, jo elgesį
Bendrovės interneto svetainėje arba savitarnoje, interesus, kt. (detalesnė inf ormacija apačioje „Slapukai ir jų
naudojimas“).
Kiti duomenys, kuriuos Bendrovė tvarko vadovaudamasi teisės aktuose nustatytais teisiniais pagrindais.

•
•
•

Asmens duomenų gavimas
Bendrovė tvarko Asmens duomenis, kuriuos pateikia patys Asmenys arba Bendrovė gauna iš trečiųjų asmenų
(pvz. skirstomųjų tinklų operatoriaus, geograf iškai nutolusios saulės elektrinių parkų projekto (toliau – Projekto)
vystytojo ir kt), kiek tai yra būtina, vadovaujantis sutarties, sutikimo, teisės aktų ar Bendrovės teisėto intereso
pagrindu.
Asmens duomenų teikimas
Bendrovė, siekdama užtikrinti Sutarties su vartotoju sudarymą ir (ar) vykdymą, Bendrovės teisėtus interesus
ar teisinės prievolės vykdymą, laikydamasi teisės aktų reikalavimų, gali perduoti tvarkomus Asmens duomenis
šių kategorijų duomenų gavėjams:
•
•
•
•
•
•

Skirstomųjų tinklų operatoriui;
Projekto vystytojui;
Paslaugų teikėjams, teikiantiems klientų aptarnavimo, apskaitos, IT, korespondencijos ir kt. paslaugas;
Ikiteisminio tyrimo, priežiūros institucijoms, mokesčių administratoriui;
Skolų išieškojimo bendrovėms, antstoliams, teismams, notarams;
Kitiems gavėjams, esant teisėtam duomenų perdavimo pagrindui
Dėl savo duomenų tvarkymo galite kreiptis:
Bendrovės duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys: dap@ignitis.lt
Asmenų pareigos
Asmenys, pateikdami Bendrovei savo Asmens duomenis, patvirtina, kad yra tinkamai susipažinę su šiame
Pranešime pateikiamomis Asmens duomenų tvarkymo sąlygomis; pateikti duomenys ir inf ormacija yra tikslūs
ir teisingi, o Bendrovė nėra atsakinga už perteklinių duomenų pateikimą ir tvarkymą, jei tokius duomenis
Bendrovei Asmuo pateikia per neapdairumą.
Asmuo įsipareigoja inf ormuoti Bendrovę apie pateiktų duomenų ar kitos susijusios inf ormacijos pasikeitimus.
Slapukai ir jų naudojimas
Bendrovė, siekdama padaryti naudojimąsi šia ir e.ignitis savitarnos svetaine greitesnį ir patogesnį, naudoja
slapukus (angl. cookies). Slapukai – tai nedidelis f ailas, siunčiamas ir įdiegiamas į svetainės lankytojo
kompiuterį. Įdiegtą inf ormaciją Bendrovė naudoja Asmeniui atpažinti bei svetainės lankomumo statistikai
stebėti.
Informacija apie naudojamus slapukus
Slapukai svetainėje yra naudojami, kai asmuo naršydamas svetainėje sutinka su slapukų naudojimu. Asmuo
gali bet kada atšaukti sutikimą pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam
tikros svetainės f unkcijos gali neveikti.

