Duomenų rinkimo ir tvarkymo taisyklės
Šios taisyklės nustato asmens, pageidaujančio dalyvauti renginyje „Transporto Inovacijų Forumas“ (toliau –
renginys), duomenų rinkimo, naudojimo, tvarkymo ir saugojimo tvarką (toliau – taisyklės).
Asmens duomenų subjektas – asmuo, užsiregistravęs (užpildęs registracijos formą) dalyvauti renginyje
„Transporto Inovacijų Forumas“ (toliau – renginys).
Renkami ir tvarkomi asmens duomenys: vardas, pavardė, atstovaujama įmonė, pareigos toje įmonėje,
telefono numeris ir elektroninio pašto adresas.
Asmens duomenų rinkėjas ir tvarkytojas: UAB „Bunasta“ (toliau – Bendrovė), juridinio asmens kodas
302926843, adresas Žirnių gatvė 12, Vilnius.
Asmens duomenų rinkimo ir tvarkymo tikslas: dalyvio registracija į renginį „Transporto Inovacijų Forumas“,
pasidalinimas dalyvių kontaktine informacija su kitais renginio dalyviais specialiai tam skirtoje uždaroje
elektroninėje erdvėje, renginio organizatorių komunikacijai su užsiregistravusiais renginio dalyviais prieš ir
po renginio.
Asmens duomenų saugojimo terminas: 5 metai.
Pateikdami savo asmens duomenis, Jūs sutinkate:
– kad Jūsų asmens duomenis rinktų ir tvarkytų šiose taisyklėse nurodytas asmens duomenų rinkėjas ir
tvarkytojas nurodytu asmens duomenų rinkimo ir tvarkymo tikslu bei saugotų nustatytą terminą;
– kad Jūsų pateikti asmens duomenys ir informacija gali būti perduota su Bendrove susijusiems
tretiesiems asmenims, atliekantiems informacinių sistemų techninę priežiūrą;
– gauti aktualią informaciją apie Bendrovės organizuojamą ir ateity planuojamus organizuoti renginius
„Transporto Inovacijų Forumas“.
Jūs turite teisę atsisakyti naujienų apie renginį gavimo, parašydami laišką elektroniniu paštu info@transportoforumas.lt ir su tekstu – ATSISAKAU NAUJIENŲ ir nurodydami el. pašto adresą ir/arba telefono numerį,
kuriuo gaunamų naujienų norite atsisakyti.
Jūsų duomenys negali būti renkami, tvarkomi ir naudojami kitais, nei šiose taisyklėse nurodytais tikslais,
negali būti ir nebus viešinami jokiems tretiesiems asmenims, nenurodytiems šiose taisyklėse.
Jūsų asmens duomenų saugojimo laikotarpiu, Jūs turite teisę:
– susipažinti su savo asmens duomenimis;
– reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis;
– reikalauti apriboti duomenų tvarkymo veiksmus ar sunaikinti duomenis (jeigu atšauksite savo sutikimą);
– turite teisę gauti iš Bendrovės Jūsų surinktus ir tvarkomus asmens duomenis arba raštu prašyti perduoti
Jūsų asmens duomenis kitam Jūsų prašyme nurodytam duomenų valdytojui;
– nesutikti su asmens duomenų tvarkymu.
Informuojame, kad esant klausimų ar nusiskundimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, taip pat
norėdami atšaukti savo duotą sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, galite kreiptis į asmens duomenų
tvarkytoją atvykdami į Bendrovės buveinę, esančią Žirnių g. 12, Vilniuje, atsiųsdami rašytinį
prašymą/užklausą/skundą registruotu paštu, adresu UAB „Bunasta“, Žirnių g. 12, LT-02120 Vilnius, arba el.
paštu info@transportoforumas.lt

www.transportoforumas.lt

