
 

 

 

PRIVATUMO POLITIKA 
 

Mes rūpinamės jūsų asmens duomenų apsauga ir privatumu, įsipareigojame sąžiningai bei 

teisėtai tvarkyti ir prižiūrėti jūsų asmens duomenis.  

 

Šios Privatumo politikos tikslas – nurodyti ir paaiškinti sąlygas, kuriomis mes, UAB Žemės 

ūkio paskolų garantijų fondas, renkame, dalinamės ir saugome jūsų pateiktus ar kitaip mūsų 

surinktus jūsų asmens duomenis.  

 

Privatumo politikoje nurodytos sąlygos yra parengtos vadovaujantis ES bendruoju duomenų 

apsaugos reglamentu (BDAR), Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės 

aktais, nustatančiais asmens duomenų tvarkymo taisykles ir apsaugą.   

 

 

Bendrosios sąvokos 
 

Duomenų  

valdytojas 

Jūsų asmens duomenų valdytoja yra UAB Žemės ūkio paskolų garantijų 

fondas, kuriam pateikėte savo asmens duomenis arba šiuos duomenis 

mes gavome iš kitų asmens duomenų valdytojų.  

 

Klientas Fizinis asmuo ar jo atstovas, kuris naudojasi, naudojosi ar ketina naudotis 

mūsų paslaugomis ir kurio asmens duomenis mes gauname ir toliau 

tvarkome pagal šią Privatumo politiką. 

 

Asmens  

duomenys 

Bet kokia informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su fiziniu 

asmeniu, kurio tapatybė nustatyta arba tapatybę galima nustatyti (pvz. 

vardas, pavardė, asmens kodas, kontaktinė informacija, finansinė 

informacija apie turimas paskolas, garantijas, skolas ir kt.)  

 

Duomenų  

tvarkymas 

Bet kokia su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais 

atliekama operacija ar operacijų seka (pvz. rinkimas, įrašymas, 

rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, ištrynimas ir kt.) 

 

BDAR 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl 

laisvo tokių duomenų judėjimo. 

 

 

 

 



 
 

Kokius asmens duomenis tvarkome? 
 

Mes renkame ir tvarkome šiuos asmens duomenis: 
 

▪ Asmens tapatybės nustatymo duomenys (asmens vardas (vardai), asmens pavardė 

(pavardės), asmens kodas, asmens tapatybės dokumento duomenys, nuotrauka, parašas); 

 

▪ Kontaktinė informacija (gyvenamosios vietos adresas arba adresas korespondencijai, 

telefono numeris, elektroninio pašto adresas); 

 

▪ Finansinė informacija (informacija apie gautas ir paskirtas išmokas bei finansines paramas, 

vertimąsi ūkine ir individualia veikla bei pajamas iš šių veiklų, buvusius ir esamus 

finansinius įsipareigojimus (įskaitant finansinių įsipareigojimų dydis ir terminas), buvusių 

ir esamų finansinių įsipareigojimų vykdymo istorija, informacija apie kitus finansų ir 

kredito įstaigose turimus finansinius ir (arba) turtinius įsipareigojimus, kreditingumo 

įvertinimas ir skolas, informacija apie laiduotojus, vekselio davėjus, bendraskolius); 

 

▪ Duomenys apie turimą turtą (informacija apie kilnojamą bei nekilnojamą turtą bei teises į 

jį, turto vertė, turtinių teisių (akcijų, pajų) turėjimas bendrovėse ir jų skaičius, kita susijusi 

informacija); 

 

▪ Duomenys susiję su profesija (išsilavinimas, darbovietė, pareigos, įsidarbinimo data, 

ūkininko ūkio identifikavimo kodas, žemės ūkio ir kaimo valdos įregistravimo kodas, darbo 

patirtis); 

 

▪ Duomenys susiję su mūsų svetainės internete naudojimu (asmens vardas (vardai), asmens 

pavardė (pavardės), telefono numeris, el. pašto adresas, IP adresas). 

 

Jeigu jūs pateikiate mums kitų su jumis susijusių asmenų duomenis, turėtumėte gauti šių 

asmenų sutikimą dėl tokių duomenų pateikimo ir supažindinti juos su šia Privatumo politika. 

 

Mes taip pat galime tvarkyti ir kitus asmens duomenis nei nurodyti aukščiau, jeigu jie yra 

reikalingi Privatumo politikoje nurodytų tikslų pasiekimui. 

 

 

Kokiu tikslu tvarkome jūsų asmens duomenis? 
 

Mes renkame ir tvarkome jūsų asmens duomenis šiais pagrindiniais tikslais: 

 

▪ Garantijų teikimo kredito įstaigoms tikslu (renkame asmens tapatybės nustatymo 

duomenis, kontaktinę, finansinę informaciją, duomenis apie turimą turtą, duomenis 

susijusius su profesija);  

 



 
 

▪ Garantinės įmokos ir dalies palūkanų kompensavimo ūkio subjektams tikslu (renkame 

asmens tapatybės nustatymo duomenis, kontaktinę, finansinę informaciją, duomenis apie 

turimą turtą, duomenis susijusius su profesija); 

 

▪ Siekiant užtikrinti tinkamą finansų inžinerijos priemonių įgyvendinimą (renkame asmens 

tapatybės nustatymo duomenis, kontaktinę, finansinę informaciją);   

 

▪ Finansų apskaitos, viešųjų pirkimų organizavimo tikslu (renkame asmens tapatybės 

nustatymo duomenis, kontaktinę, finansinę informaciją);   

 

▪ Svetainės internete naršymo patogumo, statistinės svetainės lankymo informacijos 

kaupimo, informacijos suteikimo, rinkodaros tikslais (renkame duomenis, susijusius su 

mūsų svetainės internete naudojimu).   

 

 

Iš kur gauname ir kam teikiame jūsų asmens duomenis? 
 
Mes tvarkome asmens duomenis, kuriuos jūs mums pateikiate kai kreipiatės dėl mūsų 

teikiamų paslaugų ir jomis naudojatės, taip pat kuriuos užfiksuojame mūsų svetainėje 

internete kaip nurodyta aukščiau. 

 

Mes taip pat turime teisę jūsų asmens duomenų tvarkymą pavesti atlikti kitam duomenų 

tvarkytojui. Tokiu atveju, mes įsipareigojame dėti visas pastangas, reikalingas užtikrinti, kad 

asmens duomenų tvarkytojas, tvarkydamas jūsų asmens duomenis mūsų nurodytais tikslais, 

laikytųsi šioje Privatumo politikoje nurodytų sąlygų. 

 

Mes turime teisę gauti bei teikti jūsų asmens duomenis išoriniams šaltiniams: 

 

▪ Valstybės įstaigoms ir institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų jiems 

pavestas funkcijas (pavyzdžiui, teisėsaugos institucijos, antstoliai, notarai, mokesčių 

administravimo, priežiūros, finansinių nusikaltimų tyrimo veiklą atliekančios institucijos); 

 

▪ Kredito, lizingo bei kitoms finansų įstaigoms, su kuriomis turime bendradarbiavimo 

sutartis ir teikiame joms finansines paslaugas; 

 

▪ Įgaliotiems auditoriams, teisės ir finansų konsultantams, samdomiems asmens duomenų 

tvarkytojams; 

 

▪ Trečiosioms šalims, tvarkančioms registrus (įskaitant, paskolų registrus, Gyventojų 

registrą, Juridinių asmenų registrą ar kitus registrus, kuriuose tvarkomi asmens duomenys) 

arba kurios tarpininkauja teikiant asmens duomenis iš tokių registrų; 

 

 



 
 

▪ Skolų išieškojimo įmonėms, kurioms perleidžiami reikalavimai į kliento įsiskolinimą, 

teismams, neteisminėms ginčų nagrinėjimo institucijoms, bankroto administratoriams ir 

pan.; 

 

▪ Kitiems asmenims, susijusiems su mūsų paslaugų teikimu, tokiems kaip archyvavimo, 

pašto ar kitų paslaugų teikėjai. 

 

 

Slapukai ir kita svetainės internete informacija 
 

Informuojame, kad mūsų svetainėje internete www.garfondas.lt yra naudojami slapukai, 

kuriais siekiame pagerinti jūsų naršymo svetainėje patirtį. Slapukai – tai nedideli tekstiniai 

failai, kuriuos jūsų naudojamo įrenginio naršyklė priima iš svetainės, kurioje lankotės, ir 

išsaugo Jūsų įrenginyje.  

  

Mūsų svetainėje naudojami šie slapukai: 

 

▪ Veikimą gerinantys (sesijos) slapukai. Jie skirti pagerinti svetainės veikimą ir renka 

bendro pobūdžio (anoniminę) informaciją apie naudojimąsi interneto svetaine; 

 

▪ Nuolatiniai slapukai (stebėjimo slapukai iš „Google Analytics“). Šie slapukai naudojami 

analizuoti svetainės lankytojų elgseną ir rinkti bendro pobūdžio (anoniminę) 

informaciją apie svetainės lankytojų skaičių, aplankytus puslapius bei laiko, praleisto 

mūsų svetainėje, trukmę. 

 

Atkreipiame dėmesį, kad daugelis naršyklių yra nustatytos taip, kad slapukus priimtų 

automatiškai. Turėdami informacijos, kaip ir kam jie naudojami, galite apsispręsti, ar slapukus 

pasilikti, ar juos naršyklėje išjungti. Nenorėdami gauti slapukų, galite nustatyti savo naršyklę 

atmesti visus slapukus arba siųsti įspėjimą, kai yra sukuriamas slapukas. 

 

Svetainėje internete taip pat galite patys pateikti asmens duomenis užpildydami tam skirtas 

duomenų pateikimo formas (apklausas, kontaktines formas, naujienlaiškių prenumeratos 

formas). Tokiu būdu pateikdami duomenis patvirtinate, kad esate susipažinęs ir sutinkate su 

šios Privatumo politikos nuostatomis. 

 

 

Kiek laiko saugome jūsų asmens duomenis? 
 

Jūsų asmens duomenis saugome ne ilgiau nei tai yra būtina dėl tikslų, kuriems pasiekti jie 

buvo surinkti. Asmens duomenų saugojimo terminas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos 

teisės aktus.  

 

 

 



 
 

Dokumentai, kuriuose yra asmens duomenų, gali būti saugomi ir ilgiau, nei nurodyta šioje 

Privatumo politikoje, jei jie saugomi turint tikslą apginti mūsų ar jūsų interesus, pavyzdžiui, 

jei tokie dokumentai turi įrodomąją reikšmę galimose civilinėse, baudžiamosiose bylose. 

 

 

Kaip saugome jūsų asmens duomenis? 
 

Siekdami apsaugoti jūsų asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, neteisėto tvarkymo ar 

atskleidimo, pakeitimo ar sunaikinimo, taikome reikiamas BDAR ir kitų taikytinų teisės aktų 

reikalavimus atitinkančias priemones. Tokios priemonės apima įvairias duomenų saugumą 

užtikrinančias technines priemones (tinkamų kompiuterinių sistemų parinkimas, duomenų, 

failų apsauga ir pan.), o taip pat ir organizacines priemones (prieigos prie sistemų, įrenginių, 

failų ribojimas ir pan.).  

 

 

Kokios yra jūsų teisės? 
 

Siekiame užtikrinti, kad asmens duomenų tvarkymas būtų sąžiningas ir skaidrus, taip pat kad 

būtų užtikrinamos visos teisės aktuose numatytos jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės. 

 

Jūs turite tokias teises: 

 

▪ Teisę susipažinti su mūsų tvarkomais jūsų asmens duomenimis; 

 

▪ Teisę reikalauti, kad ištaisytume jūsų asmens duomenis, jeigu jie yra neteisingi, neišsamūs 

arba netikslūs; 

 

▪ Teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys, jeigu asmens duomenų 

tvarkymo pagrindas yra teisėti interesai, įskaitant profiliavimą tiesioginės rinkodaros 

tikslais (pvz., rinkodaros pasiūlymų gavimas arba dalyvavimas apklausose); 

 

▪ Teisę reikalauti, kad būtų ištrinti jūsų asmens duomenys, kurie yra tvarkomi tik su jūsų 

sutikimu, jei jūs atšaukiate atitinkamą sutikimą. Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, 

kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas 

būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas; 

 

▪ Teisę apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą pagal taikomus teisės aktus, pvz., 

laikotarpiui, per kurį mes įvertinsime, ar jūs turite teisę prašyti, kad jūsų asmens duomenys 

būtų ištrinti; 

 

▪ Teisę gauti jūsų paties pateiktus asmens duomenis, kurie yra tvarkomi jūsų sutikimo ar 

sutarties vykdymo pagrindu, raštu ar bendrai naudojama elektronine forma ir, jei 

įmanoma, perduoti tokius duomenis kitam paslaugų teikėjui;  

 



 
 

▪ Teisę atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, nedarant poveikio iki sutikimo 

atšaukimo vykdytam jūsų asmens duomenų tvarkymui; 

 

▪ Teisę pateikti skundą priežiūros institucijai (Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, 

www.ada.lt), jei manote, kad jūsų asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant jūsų teises ir 

teisėtus interesus pagal taikomus teisės aktus. 

 

 

Privatumo politikos galiojimas ir pakeitimai 
 

Ši Privatumo politika įsigalioja 2018 m. gegužės 25 d. Ji gali būti keičiama atsižvelgiant į 

reglamentuojančių teisės aktų ir mūsų veiklos pasikeitimus. Apie Privatumo politikos 

pasikeitimus mes pranešime svetainėje internete www.garfondas.lt ir kitomis priemonėmis. 

 

 

Turite klausimų? 
 

Jeigu turite klausimų ar jums kyla neaiškumų, kaip tvarkomi jūsų asmens duomenys, arba 

jeigu norite pasinaudoti kuriomis nors savo teisėmis, susijusiomis su asmens duomenų 

tvarkymu, galite kreiptis žemiau nurodytais kontaktais: 

 

UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas  

Blindžių g. 17, Vilnius  

Tel. (8-5) 260 84 06 

El. paštas info@garfondas.lt 

 

http://www.garfondas.lt/
mailto:info@garfondas.lt

