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Lietuvos kosmetikos ir buitinės chemijos gamintojų asociacijos „LIKOCHEMA“  
PRIVATUMO POLITIKA  

 
1. BENDRA INFORMACIJA 
  
1.1. Lietuvos kosmetikos ir buitinės chemijos gamintojų asociacijos „LIKOCHEMA“ (toliau 

LIKOCHEMA) privatumo politika (toliau Privatumo politika) parengta įgyvendinant 2016 m. 

balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų 

apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo 

panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Reglamentas) nuostatas. 

1.2. LIKOCHEMA Privatumo politikos tikslas – nustatyti asmens duomenų tvarkymo principus, 

naudojantis LIKOCHEMA teikiamomis paslaugomis, taip pat apibrėžti Jūsų kaip duomenų 

subjekto teises ir LIKOCHEMA  kaip duomenų valdytojo pareigas. 

1.3. „Duomenų subjektai“ gali apimti LIKOCHEMA narius, tiekėjus, verslo kontaktus, renginių 

dalyvius, darbuotojus ir kitus asmenis, su kuriais LIKOCHEMA turi ryšių arba gali prireikti 

susisiekti.  

1.4. Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad Privatumo politika gali būti keičiama, pildoma, atnaujinama.  
 

2. DUOMENŲ VALDYTOJO DUOMENYS 
 
2.1. LIKOCHEMA yra licencijuota ne pelno siekianti kosmetikos ir buitinės chemijos gamintojų 

asociacija  

2.2. Asociacijos LIKOCHEMA juridinio asmens kodas: 125373741 

2.3. Asociacijos LIKOCHEMA registruotos buveinės adresas: Vykinto 16, 08117 Vilnius 

 
3. KOKIUS ASMENS DUOMENIS MES RENKAME? 

 

3.1. Asmens duomenys - bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba 

kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima 

nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma 

pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos 

duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, 

fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius. 

3.2. LIKOCHEMA gali rinkti šias asmens duomenų kategorijas tiek, kiek reikia šioje Privatumo 

politikoje išdėstytiems tikslams pasiekti: 

3.2.1. identifikavimo duomenys, tokie kaip vardas, pavardė, nuotraukos, IP adresas, slapukai; 

3.2.2. kontaktiniai duomenys, tokie kaip el. pašto adresas, telefono numeris, pašto adresas; 

3.2.3. asmeninė informacija, tokia kaip amžius, gimimo data, lytis, šeiminė padėtis, pilietybė; 

3.2.4. finansiniai duomenys, tokie kaip banko sąskaitos duomenys; 
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3.2.5. išsilavinimo ir profesijos duomenys, pavyzdžiui, universitetas, specializacija, funkcija, 

ankstesni darbdaviai. 

3.3. Daugeliu atvejų mes renkame asmens duomenis tiesiogiai iš duomenų subjektų, tačiau 

kartais mes galime gauti asmens duomenis iš trečiųjų šalių (pavyzdžiui iš duomenų subjekto 

darbdavio ar valdžios institucijos). 

 
4. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI 

 
4.1. LIKOCHEMA tvarko asmens duomenis šiais tikslais: 

4.1.1. Narystės paslaugų teikimo užtikrinimas – LIKOCHEMA turi teisėtą interesą tvarkant 

kontaktinių asmenų asmens duomenis, siekiant administruoti narystę ir rinkti narystės 

mokesčius. 

4.1.2. Sutarčių vykdymas - LIKOCHEMA turi teisėtų interesų tvarkant verslo, asociacijų ir kitų 

subjektų asmens duomenis su kuriais LIKOCHEMA yra sudariusi sutartis. 

4.1.3. Renginių ir konferencijų organizavimas. 

4.1.4. Svetainės administravimo tikslais.  

 
5. KAIP ILGAI LIKOCHEMA SAUGO INFORMACIJĄ APIE JUS? 
 
5.1. LIKOCHEMA asmens duomenis saugos ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai 

ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas. 

 
6.KOKIOS YRA JŪSŲ TEISĖS? 
 
6.1. Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises: 
 
6.1.1. žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti); 

6.1.2. susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti); 

6.1.3. reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens 

neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti). Jeigu pasikeitė Jūsų pateikti asmens duomenys 

arba Jūs manote, kad mūsų tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli ar neteisinga, Jūs turite 

teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti. Šiuo tikslu galite kreiptis elektroniniu 

paštu  info@likochema.lt 

6.1.4. savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus 

saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“); 

6.1.5. reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant 

vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti); 

6.1.6. teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti); 

6.1.7. teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys ar bet kada atšaukti savo sutikimą 

tvarkyti asmens duomenis, kad asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais 
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tikslais, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo 

teisėtumui; 

6.2. Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau 

išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar 

profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų 

asmenų teisių ir laisvių apsaugą. 

6.3. Jeigu norite pasinaudoti bet kuria iš šių teisių arba manote, kad Jūsų asmens duomenis mes 

tvarkome pažeisdami Reglamentą ir/ar kitus teisės aktus, reglamentuojančius asmens duomenų 

tvarkymą ir apsaugą, turėtumėte kreiptis su savo  prašymu el. paštu šiuo adresu: 

info@likochema.lt 

6.4. Atsakymą į prašymą LIKOCHEMA pateiks duomenų subjektui ne vėliau kaip per 1 mėnesį su 

teise pratęsti atsakymo laiką dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir skaičių. 

6.5. Nesutikdami su mūsų veiksmais ar atsakymu į Jūsų kreipimąsi, Jūs mūsų veiksmus ir 

sprendimus galite skųsti kompetentingai valstybinei institucijai. 

6.6. Jei norite pateikti skundą dėl mūsų atlikto duomenų tvarkymo, pateikite jį raštu, nurodydami 

kuo daugiau informacijos, pasinaudodami šios politikos pabaigoje pateiktais kontaktiniais 

duomenimis. Mes bendradarbiausime su Jumis ir stengsimės nedelsiant išspręsti visus klausimus. 

6.7. Jei manote, kad vadovaujantis Reglamentu Jūsų teisės buvo pažeistos, galite pateikti skundą 

mūsų priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, nors, visų pirma, 

stengsimės išspręsti visus ginčus kartu su Jumis. 

 

 

 
 
Vykdančioji direktorė  Inara Joniškienė 
 
 
 


