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Privatumo politika
Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) pateikiama informacija apie tai, kaip
Goindex, UAB (toliau – Goindex arba mes) tvarko savo Klientų, interneto svetainės (www.goindex.lt,
toliau – Interneto svetainė) lankytojų bei naudotojų, ir kitų subjektų asmens duomenis, gautus ir
surinktus bei saugomus Goindex vykdant pensijų fondų valdymo ir kitą veiklą.
Šioje Privatumo politikoje aprašomi mūsų renkami Jūsų asmens duomenys, tai, kaip juos gauname,
kokiu pagrindu ir kokiais tikslais naudojame, kaip mes juos naudojame, kaip ilgai saugome Jūsų asmens
duomenis, su kuo jais dalinamės, kaip rūpinamės Jūsų asmens duomenų apsauga, taip pat - kokios yra
Jūsų teisės šiame kontekste. Goindex gerbia Jūsų privatumą ir siekia apsaugoti Jūsų asmens
duomenis.
1.

Duomenų valdytojas

Goindex yra šioje Privatumo politikoje nurodytų Jūsų asmens duomenų valdytojas:
Pavadinimas

Goindex, UAB

Juridinio asmens kodas

305706496

Adresas

Lvivo g. 25-701, Vilnius, Lietuva

E.paštas

dap@goindex.lt

Telefonas

85-2300333

Toliau nurodytus Jūsų asmens duomenis tvarkome pagal galiojančius teisės aktus, įskaitant
Reglamentą (ES) Nr. 2016/679 (Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, toliau – BDAR), ir kitus
galiojančius asmens duomenų apsaugos teisės aktus bei kompetentingų institucijų nurodymus.
Naudodamiesi Interneto svetaine arba sudarydami sutartis (pvz., pensijų kaupimo) su Goindex, Jūs
teisiškai įsipareigojate laikytis šios Privatumo politikos nuostatų. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis,
Jūs neturėtumėte naudotis Interneto svetaine ir (arba) teikti savo asmens duomenų Goindex.
2.

Asmens duomenys

Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, susijusi su gyvu asmeniu, kurio tapatybė yra arba gali
būti nustatyta. Atskiros informacijos dalys, kurios, jas gaunant kartu, taip pat gali padėti nustatyti
konkretaus asmens tapatybę, irgi sudaro asmens duomenis.
Prašome nesiųsti Goindex jokių asmens duomenų, ypač jautrių asmens duomenų, apie save, jei
nenorite, kad tokia informacija būtų kaip nors naudojama. Goindex pasilieka teisę pašalinti ar nepriimti
nereikalingų ar perteklinių asmens duomenų, kurie galėjo būti pateikti per Interneto svetainę ar kitais
būdais.
Interneto svetaine naudotis bei asmens duomenis Goindex teikti gali ne jaunesni nei 18 metų amžiaus
asmenys. Jei Jums yra ne mažiau nei 14, bet mažiau nei 18 metų, prašome kartu su vienu iš tėvų ar
globėjų atidžiai perskaityti šią Privatumo politiką, kad ją suprastumėte ir jos laikytumėtės.
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3.

Renkami asmens duomenys, duomenų tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai

Goindex Jūsų asmens duomenis tvarko toliau nurodytais tikslais ir vadovaudamasi su jais susijusiais
teisiniais pagrindais:
3.1.

Pensijų fondų veikla

Tikslas

 pensijų kaupimo sutarčių su Klientais sudarymas ir vykdymas;
 Klientų, kurie į pensijų kaupimą įtraukti automatiškai pagal Lietuvos
Respublikos teisės aktus, lėšų kaupimo administravimas;
 susijusių teisinių prievolių, visų pirma, Klientų tinkamos identifikacijos bei
pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos, įgyvendinimas.

Duomenų subjektai

Goindex Klientai / potencialūs Klientai, t.y. asmenys, sudarantys sutartis su
Goindex arba įtraukiami į pensijų kaupimą pagal taikomus teisės aktus.

Asmens duomenys
























vardas, pavardė;
asmens kodas;
pilietybė;
gyvenamosios vietos valstybė;
gyvenamosios vietos adresas;
mokesčių valstybė;
kontaktiniai duomenys (telefono Nr., e.pašto adresas);
banko sąskaitos duomenys;
veikla (pvz., dirbantis savarankiškai, dirbantis pagal darbo sutartį,
studentas ir pan.);
pagrindiniai pajamų šaltiniai (pvz., atlyginimas pagal darbo sutartį,
santaupos ir pan.);
politiškai pažeidžiamo (paveikiamo) asmens statusas;
informacija apie Klientui pritaikytas tarptautines sankcijas;
paslaugos, kurios domina Klientą (II ar III pakopos pensijų fondai);
prognozuojamos įmokos į II ar III pakopos pensijų fondus;
asmens dokumentas ir jame nurodyti asmens duomenys;
biometriniai asmens duomenys - vaizdo atvaizdas (nuotolinės
identifikacijos tikslu);
Kliento įrenginio duomenys (pvz., IP adresas);
duomenys apie Kliento ar su juo susijusius mokėjimus, kai tai reikalaujama
pagal taikomus teisės aktus (pvz., duomenys apie mokėtoją, gavėją, sumą,
mokėjimo datą);
kiti duomenys, kai tai būtina tinkamai įvykdyti teisės aktuose nustatytas
pareigas, pvz., duomenys apie apkaltinamuosius nuosprendžius ir
nusikalstamas veikas, dalyvavimą bendrovių veikloje, papildoma
informacija apie pajamų šaltinius, mokesčių deklaracijos ir pan.;
komunikacija su Goindex ir jos turinys.
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Atkreipiame dėmesį, kad Goindex gali tvarkyti ne visus aukščiau nurodytus
duomenis, o tvarkomų duomenų apimtis kiekvienu atveju nustatoma
individualiai, vadovaujantis duomenų kiekio mažinimo principu.
Teisinis pagrindas

Sutarties su Klientu sudarymas ir vykdymas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b
punktas) bei Goindex taikomų teisinių prievolių įgyvendinimas (BDAR 6
straipsnio 1 dalies c punktas).
Specialiųjų kategorijų asmens duomenys (pvz., biometriniai duomenys)
tvarkomi tik gavus Jūsų aiškiai išreikštą sutikimą (BDAR 9 straipsnio 2 dalies
a punktas).
Duomenys apie apkaltinamuosius nuosprendžius ir nusikalstamas veikas bus
tvarkomi tik kai tai leidžiama remiantis taikytina teise.
Tuo atveju, jei Jūs nepateiksite atitinkamų asmens duomenų, mes galime
netekti galimybės sudaryti ir (arba) įvykdyti su Jumis sudarytos sutarties,
arba ją nutraukti.

Saugojimas

Klientų asmens duomenys šiuo tikslu bus tvarkomi:
 asmens duomenys, nurodyti pensijų kaupimo sutartyje ir jos prieduose 10 metų po sutarties su Klientu pasibaigimo;
 duomenys ir dokumentai, skirti Kliento ar jo atstovo identifikacijai (pvz.,
asmens dokumento kopija) – 8 metai po sutarties su Klientu pasibaigimo;
 duomenys apie mokėjimus - 8 metai po sutarties su Klientu pasibaigimo;
 komunikacija su Klientu – iki 5 metų po sutarties su Klientu pasibaigimo.
Atskirais atvejais, vadovaujantis taikomų teisės aktų reikalavimais, Jūsų
asmens duomenys gali būti saugomi ilgesnį laiką.
Goindex pažymi, jog saugomi asmens duomenys yra susiję būtent su Goindex
pagrindine veikla - pensijų fondų valdymu. Goindex neįsipareigoja teikti jokių
kitų informacinių paslaugų klientams, kurios nebūtų susijusios su tiesiogine
veikla ar BDAR reikalavimų vykdymu.

3.2.

Sutarčių su partneriais / tiekėjais sudarymas ir vykdymas, partnerių / tiekėjų administravimas

Tikslas

Sutarčių su partneriais / tiekėjais sudarymas ir vykdymas, partnerių / tiekėjų
administravimas.

Duomenų subjektai

 Goindex partneriai / tiekėjai;
 Goindex partnerių / tiekėjų atstovai.
 bendrieji asmens duomenys (vardas, pavardė, užimamos pareigos,
atstovaujamas subjektas);
 kontaktiniai duomenys (e.paštas, telefono numeris, kiti kontaktiniai
duomenys);
 komunikacija su Goindex ir jos turinys.

Asmens duomenys

Teisinis pagrindas

Sutarties su Jumis sudarymas arba vykdymas, jeigu Goindex partneris /
tiekėjas yra fizinis asmuo (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas) bei mūsų
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teisėtas interesas sudaryti sutartis su partneriais / tiekėjais ir jas tinkamai
vykdyti (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas).
Tuo atveju, jei Jūs nepateiksite atitinkamų asmens duomenų, mes galime
netekti galimybės sudaryti ir (arba) įvykdyti su Jumis arba su Jūsų
atstovaujamu partneriu arba tiekėju sudarytos sutarties.
Saugojimas

Jūsų asmens duomenys saugomi 10 metų nuo sutarties galiojimo pabaigos.
Nesudarius sutarties, su bendravimu susiję duomenys saugomi 2 metus po
atitinkamo duomenų pateikimo.
Atskirais atvejais, vadovaujantis taikomų teisės aktų reikalavimais, Jūsų
asmens duomenys gali būti saugomi ilgesnį laiką.

3.3.

Tiesioginis bendravimas

Tikslas

Jūsų užklausų, kurias Goindex pateikiate e.paštu arba telefonu, bei kitokio
tiesioginio bendravimo administravimas.

Duomenų subjektai

Asmenys, teikiantys užklausas Goindex e.paštu arba telefonu, arba kitaip
tiesiogiai bendraujantys su Goindex.

Asmens duomenys

 bendrieji asmens duomenys (vardas, pavardė, užimamos pareigos,
atstovaujamas subjektas);
 kontaktiniai duomenys (el. paštas, telefono numeris, kiti kontaktiniai
duomenys);
 komunikacija su Goindex ir jos turinys.
Atkreipiame dėmesį į tai, kad Jūsų pateikiamų ir mūsų tvarkomų asmens
duomenų kiekis gali skirtis priklausomai nuo Jūsų pasirinkto užklausos ar
bendravimo būdo, todėl faktiškai tvarkomų Jūsų asmens duomenų apimtis
gali būti mažesnė nei aukščiau nurodyta.

Teisinis pagrindas

Mūsų teisėtas interesas nagrinėti Jūsų užklausą ir pateikti Jums tikslią bei
išsamią informaciją apie mūsų veiklą ar kitus Jus dominančius klausimus
(BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas).

Saugojimas

Duomenys saugomi 1 metus po Jūsų užklausos gavimo. Atskirais atvejais,
vadovaujantis taikomų teisės aktų reikalavimais, Jūsų asmens duomenys gali
būti saugomi ilgesnį laiką.

3.4.

Tiesioginė rinkodara

Tikslas

Goindex paslaugų siūlymas ir informavimas apie jas bei apklausos apie
Goindex paslaugų kokybę.
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Duomenų subjektai

Asmenys, gaunantys Goindex tiesioginę rinkodarą e.paštu, telefonu bei kitais
elektroninės komunikacijos kanalais (rinkodara per kitas interneto svetaines,
socialinių tinklų rinkodara ir kiti skaitmeninės rinkodaros metodai).

Asmens duomenys

 kontaktiniai duomenys (e.paštas, telefono numeris, kiti kontaktiniai
duomenys).

Teisinis pagrindas

Mūsų teisėtas interesas informuoti mūsų Klientus apie panašias mūsų
paslaugas arba teirautis Klientų nuomonės apie jas (BDAR 6 straipsnio 1
dalies f punktas) arba Jūsų sutikimas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas).

Saugojimas

Duomenys saugomi 2 metus nuo Jūsų sutikimo gavimo arba iki jo atšaukimo,
jei tai įvyktų anksčiau.

3.5.

Socialiniai tinklai

Tikslas

Goindex socialinių tinklų (pvz., Facebook, LinkedIn) paskyrų administravimas
ir komunikacija su socialinių tinklų naudotojais.

Duomenų subjektai

Socialinių tinklų (pvz., Facebook, LinkedIn) naudotojai, komunikuojantys su
Goindex paskyromis.

Asmens duomenys

 profilio socialiniame tinkle pavadinimas arba vardas, pavardė;
 profilio nuotrauka;
 vieši komentarai bei kitokios interakcijos su Goindex socialinių tinklų
paskyromis;
 susirašinėjimo su Goindex turinys, jei toks būtų.
Atsižvelgiant į Jūsų pasirinktą komunikacijos su Goindex būdą, Goindex gali
tvarkyti tik dalį Jūsų aukščiau nurodytų asmens duomenų.
Asmens duomenis Goindex gauna tiesiogiai iš Jūsų ir (arba) iš atitinkamo
socialinio tinklo.

Teisinis pagrindas

Mūsų teisėtas interesas bendrauti su socialinių tinklų naudotojais mūsų
paskyrose (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas).

Saugojimas

Atsižvelgiant į tai, kad Goindex neadministruoja atitinkamų socialinių tinklų, o
tik savo paskyrą juose, ir veikia kaip bendras duomenų valdytojas kartu su
atitinkamus socialinius tinklus administruojančiomis bendrovėmis, mes
kviečiame Jus susipažinti su informacija apie Jūsų asmens duomenų
saugojimą socialinių tinklų privatumo dokumentuose, pvz.:
 Facebook (https://www.facebook.com/privacy/explanation);
 LinkedIn (https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy).
Kitų socialinių tinklų privatumo dokumentus galite rasti atitinkamų socialinių
tinklų interneto svetainėse.
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3.6.

Pokalbių telefonu ir vaizdo skambučių įrašymas

Tikslas

Pokalbių telefonu (įeinantys bei išeinantys skambučiai pagrindinėje linijoje bei
Goindex darbuotojų skambučiai telefonu) ir vaizdo skambučių įrašymas
siekiant gerinti klientų aptarnavimo ir Goindex paslaugų kokybę.

Duomenų subjektai

Fiziniai asmenys – Goindex Klientai ar tretieji asmenys – kurie kreipiasi į
Goindex telefonu ar vaizdo skambučiu, arba Goindex su jais susisiekia šiais
būdais.

Asmens duomenys

Pokalbiai telefonu (įeinantys bei išeinantys skambučiai pagrindinėje linijoje
bei Goindex darbuotojų skambučiai telefonu) ir vaizdo skambučiai, bei jų
metu pateikti asmens duomenys.

Teisinis pagrindas

Jūsų sutikimas dėl pokalbių telefonu įrašymo (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a
punktas).

Saugojimas

Duomenys saugomi 6 mėnesius nuo Jūsų sutikimo gavimo arba iki jo
atšaukimo, jei tai įvyktų anksčiau.

3.7.

Veiksmų registravimas Goindex informacinėse sistemose

Tikslas

Veiksmų Goindex informacinėse sistemose (pvz., Klientų portalas, kt.)
registravimas siekiant užtikrinti informacijos sistemų saugumą ir atitiktį
nustatytiems informacijos saugos reikalavimams bei galimybę vartotojui
patikrinti jo atliktus veiksmus.

Duomenų subjektai

Asmenys, kurie jungiasi prie Goindex sistemų.

Asmens duomenys

 duomenys, skirti identifikuoti prisijungusi asmenį (pvz., IP adresas, MAC
adresas);
 duomenys apie prisijungimą (pvz., laiko žyma).

Teisinis pagrindas

Asmens duomenis tvarkome siekdami Goindex teisėto intereso – užtikrinti
informacijos sistemų saugumą ir atitiktį nustatytiems informacijos saugos
reikalavimams - pagrindu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas) bei atitiktį
Goindex, kaip finansų rinkos dalyviui, taikomiems teisiniams reikalavimams
dėl kibernetinio saugumo (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas).

Saugojimas

Asmens duomenys saugomi ne mažiau kaip 1 metus, bet ne daugiau kaip 5
metus, priklausomai nuo konkrečios sistemos, prie kurios duomenų
subjektas jungiasi. Jei pradedamas tyrimas, tokie duomenys saugomi iki
atitinkamo tyrimo pabaigos.

3.8.

Renginių organizavimas ir viešinimas
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Tikslas

Renginių (įskaitant mokymus) organizavimas ir viešinimas.

Duomenų subjektai

Goindex renginių (pvz., mokymų) dalyviai.

Asmens duomenys

 bendrieji asmens duomenys (vardas, pavardė, užimamos pareigos,
atstovaujamas subjektas);
 kontaktiniai duomenys (e.paštas, telefono numeris, kiti kontaktiniai
duomenys);
 asmens atvaizdas (nuotrauka ir (arba) vaizdo įrašas);
 komunikacija renginio organizavimo tikslais.

Teisinis pagrindas

Jūsų sutikimas, kiek tai susiję su asmens atvaizdo tvarkymu (BDAR 6
straipsnio 1 dalies a punktas), ir mūsų teisėtas interesas sklandžiai ir
efektyviai organizuoti renginį (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas).

Saugojimas

Asmens duomenys bus saugomi iki 1 metų arba duomenų subjekto sutikimo
atšaukimo, kiek tai susiję su asmens atvaizdo tvarkymu. Atskirais atvejais,
vadovaujantis taikomų teisės aktų reikalavimais, Jūsų asmens duomenys gali
būti saugomi ilgesnį laiką.

3.9.

Interneto svetainės funkcijos

Visą informaciją apie priemones, kurias naudojame siekdami užtikrinti mūsų Interneto svetainės
funkcionavimą (įskaitant slapukus) ir su jomis susijusius duomenų privatumo klausimus, rasite šios
Privatumo politikos skiltyje „Slapukai“.
3.10. Teisiniai reikalavimai ir ginčų sprendimas
Visus aukščiau nurodytus asmens duomenis Goindex gali tvarkyti siekdama pareikšti, vykdyti arba
gintis nuo teisinių reikalavimų. Šiuo tikslu asmens duomenis tvarkysime mūsų teisėto intereso pareikšti,
vykdyti arba gintis nuo teisinių reikalavimų pagrindu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas). Juos šiuo
tikslu tvarkysime iki atitinkamų teisinių procedūrų pabaigos (pvz., pretenzijos išnagrinėjimo, teismo ar
arbitražo sprendimo įsiteisėjimo).
4.

Slapukai

Šioje skiltyje informuojame Jus apie šioje Interneto svetainėje naudojamas technologijas, kurios
padeda užtikrinti tinkamą Interneto svetainės veikimą arba stebi ir analizuoja Interneto svetainės
lankytojų elgseną naršymo metu.
4.1.

Kas yra slapukai?

Slapukas (angl. cookie) yra nedidelė teksto rinkmena, kurį svetainė Jums joje lankantis siunčia į Jūsų
tinklo naršyklę ir išsaugo Jūsų naudojamame įrenginyje. Dėl to svetainė slapuko nuostatose nurodytą
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laikotarpį gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas
rodymo parinktis), kad Jums nereikėtų jų iš naujo įvedinėti kaskart apsilankant svetainėje.
Svetainės naudoja nuosavus ir / arba trečiųjų šalių slapukus. Pagal atliekamą funkciją slapukai
skirstomi į:






Būtinuosius slapukus. Šiais slapukais aktyvinamos pagrindinės svetainės naršymo ar prieigos
funkcijos, arba užtikrinama atitiktis teisiniams reikalavimams (pvz., slapukai, užtikrinantys
slapukų juostos tinkamą veikimą). Be šių slapukų svetainė tinkamai neveiks.
Funkcinius arba techninius slapukus. Dėl šių slapukų svetainė įsimena informaciją, nuo kurios
priklauso jos veikimas ir išvaizda, pvz., lankytojo pasirinkta kalba arba regionas, kuriame jis yra.
Statistikos arba analitinius slapukus, kurie renka anoniminę informacija ir teikia jos ataskaitas,
iš kurių svetainės valdytojas gali sužinoti kaip lankytojai naudojasi svetaine.
Rinkodaros
arba
reklaminius
slapukus. Jie naudojami
lankytojams
sekti
daugelyje svetainių tam, kad būtų galima pateikti jiems pritaikytus reklaminius skelbimus. Jie
taip pat riboja rodomų reklamų skaičių ir padeda įvertinti reklaminių kampanijų efektyvumą. Tai
dažniausiai trečiųjų šalių reklamuotojų slapukai.

Pagal galiojimo trukmę slapukai skirstomi į seanso ir ilgalaikius slapukus.
Pagal slapuko sukūrimo vietą jie būna dviejų tipų:



Pirmųjų šalių arba nuosavi slapukai – kuriami svetainėje, kurioje lankotės;
Trečiųjų šalių slapukai – kuriami kitų svetainių. Šioms svetainėms priklauso
tikras svetainėje, kurioje lankotės, rodomas turinys, pvz., skelbimai ar vaizdai.

tam

Sekliai (angl. trackers) ir bei skaitmeniniai identifikatoriai (angl. digital fingerprinting) – tai
sudėtingesnės technologijos, kurios veikia be slapukų (failų, patalpinamų vartotojo įrenginyje). Pvz., kai
tinklapyje naudojami tracking pixels / tags, kiekvieną kartą vartotojui priėjus prie konkretaus tinklapio
elemento, užkraunamas 1 pikselio dydžio „paveikslėlis“ - taip serveris sužino, jog konkretus vartotojas
su konkrečiu IP adresu buvo tame tinklapio elemente, ir ši informacija išsaugoma serveryje. Jei
vartotojas nesutinka su asmens duomenų rinkimu, tokie tinklapio elementai išjungiami iš karto.
Skaitmeniniai identifikatoriai yra ypač tikslūs, sugeneruoti pagal vartotojo išmanųjį įrenginį, o unikalūs
ID leidžia bet kada vėliau atpažinti, kad lankosi tas pats vartotojas.
Švyturėliai (angl. web beacons), uXDT arba Ultrasonic tracking technologija veikia taip, jog lankantis
tinklapyje, kompiuteris generuoja ultragarso signalą negirdimą žmonėms, bet priimamą kitų išmaniųjų
įrenginių, kuriuose tuo pat metu veikia tam tikra programėlė, signalą. Norint naudoti šią technologiją
būtina atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą.
4.2.

Kaip naudojame slapukus?

Mes slapukus naudojame tam, kad:



Interneto svetainė galėtų Jus atpažinti ir prisiminti Jūsų nustatymus ir parinktis;
analizuodami Jūsų veiksmus Interneto svetainėje galėtume pastoviai gerinti jos veikimą.
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Būtinieji slapukai, kurie yra būtini tinkamam Interneto svetainės veikimui, yra skirti mūsų teisėtam
interesui užtikrinti sklandžią Interneto svetainės veiklą bei Interneto svetainės saugumą (BDAR 6
straipsnio 1 dalies f punktas). Kiti slapukai, pvz., funkciniai, analitiniai ar rinkodaros slapukai, yra
naudojami tik gavus Jūsų išankstinį sutikimą (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas).
Mes nenaudojame slapukų Jūsų tapatybei nustatyti. Mūsų Interneto svetainės slapukai nenaudojami
jokiais kitais nei čia aprašytieji tikslais.
4.3.

Kokius slapukus naudojame?

Interneto svetainėje mes naudojame šiuos slapukus:
Slapuko
pavadinimas

Kategorija

Aprašymas ir naudojami duomenys

Saugojimas

c_user

Rinkodaros
slapukas

Slapukas yra naudojamas patikrinti, ar Jūsų paskyra
yra prisijungus prie Facebook.

2 metai

Naudojami duomenys: Facebook vartotojo ID
datr

Rinkodaros
slapukas

Slapukas, identifikuojantis, ar naršyklė
naudojama prisijungti prie "Facebook".
Naudojami duomenys:
identifikavimo kodas

locale

Rinkodaros
slapukas

Rinkodaros
slapukas

atsitiktinai

3 metai

sugeneruotas

Slapukas, identifikuojantis, ar naršyklė yra prijungta /
atjungta nuo "Facebook".
Naudojami duomenys:
identifikavimo kodas

oo

atsitiktinai

buvo

7 dienos

sugeneruotas

Šio slapuko galiojimo laikas nurodo, kiek laiko bus
rodomos „Meta“ reklamos pagal vartotojo nustatytą
ID.

5 metai

Naudojami duomenys: unikalus ID
sb

Rinkodaros
slapukas

„Facebook“ slapukas naudojamas identifikuoti
vartotoją, kuriam priskiriamas unikalus ID.

3 metai

Naudojami duomenys: unikalus ID
xs

4.4.

Rinkodaros
slapukas

Facebook sesijos saugojimo slapukas.

1 metai

Naudojami duomenys: unikalus ID

Kaip kontroliuoti slapukus?

Tam, kad Interneto svetainė galėtų veikti, Jums nebūtina sutikti su visais čia naudojamais slapukais,
bet tai padarius naršyti Jums bus paprasčiau. Galite ištrinti arba blokuoti visus slapukus, išskyrus
būtinuosius, bet tokiu atveju kai kurios šios Interneto svetainės funkcijos gali neveikti taip, kaip
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numatyta, ir kaskart, kai lankysitės mūsų Interneto svetainėje, Jums gali tekti iš naujo nustatyti kai
kurias parinktis.
Daugumoje naršyklių galima:






patikrinti, kokie slapukai yra įrašyti, ir ištrinti atskirus slapukus;
blokuoti trečiųjų šalių slapukus;
blokuoti slapukus iš konkrečių interneto svetainių;
blokuoti visų slapukų siuntimą;
uždarant naršyklę ištrinti visus slapukus.

4.5.

Kaip atsisakyti slapukų?

Informuojame jog slapukų galite atsisakyti mūsų Interneto svetainėje atsidarančiame slapukų valdymo
lange. Taip pat slapukai gali būti kontroliuojami ar ištrinami tiesiogiai interneto naršyklės nustatymuose
kompiuteryje ar mobiliame įrenginyje nepriklausomai nuo mūsų Interneto svetainės naudojimo. Taipogi
informuojame, kad ištrynus būtinuosius slapukus negalėsite toliau naršyti šioje Interneto svetainėje ar
siųsti užklausos iš Interneto svetainės. Ištrynus rinkodaros slapukus negalėsite gauti aktualios su
pensijų kaupimu susijusios informacijos.
Svarbu prisiminti, jog svetainei tinkamai funkcionuoti reikia būtinųjų slapukų - šių slapukų išjungti
neįmanoma.
5.

Kam atskleidžiame Jūsų informaciją?

Goindex gali dalintis Jūsų asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis (duomenų tvarkytojais),
teikiančiomis Goindex paslaugas ar kitaip padedančiomis mums užtikrinti savo pareigų vykdymą ir
teisių realizavimą bei veikiančiomis Goindex vardu (pvz., bendrovėmis, teikiančiomis Interneto
svetainės talpinimo paslaugas, IT ir telekomunikacijų paslaugų teikėjais, patikrinimo duomenų bazėse
paslaugų teikėjais ir pan.). Goindex užtikrina, kad tokių trečiųjų šalių vykdomas asmens duomenų
tvarkymas būtų vykdomas tik pagal teisėtus Goindex nurodymus ir vadovaujantis BDAR ir kitų taikomų
teisės aktų reikalavimais, o asmens duomenys joms būtų perduoti tik tada ir tik tiek, kiek būtina
atitinkamoms paslaugoms suteikti.
Be to, asmens duomenys gali būti perduodami atitinkamiems asmens duomenų gavėjams /
nepriklausomoms trečiosioms šalims, t. y. savarankiškiems duomenų valdytojams, jei to reikia siekiant
užtikrinti tinkamą aukščiau nurodytų asmens duomenų tvarkymo tikslų įgyvendinimą arba teisės
aktuose nustatytų prievolių vykdymui (pvz., profesiniams konsultantams, viešiesiems subjektams,
vykdančiais oficialias jiems priskirtas pareigas, kt.).
Goindex gali dalintis asmens duomenimis su tokių kategorijų trečiosiomis šalimis (duomenų
tvarkytojais, duomenų gavėjais ar atskirais duomenų valdytojais), kai būtina:



kredito ir finansų įstaigoms;
teismais, arbitrais, tarpininkais, priešingomis šalimis ir jų advokatais (jei to reikia teismo proceso
tikslais);
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policija, teisėsaugos institucijomis, mokesčių inspekcijomis, kitomis valstybinėmis ar savivaldos
institucijomis (jei to aiškiai reikalauja atitinkami teisės aktai) arba kitais asmenimis, vykdančiais
oficialias jiems skirtas pareigas (pvz., notarais, skolų išieškojimo bendrovėmis);
kitokiais profesiniais konsultantais, pvz., advokatais, konsultantais, auditoriais arba buhalteriais
(jei to reikia mūsų teisėtiems interesams apsaugoti);
paslaugų tiekėjais, teikiančiais IT, debesų kompiuterijos ir sistemų administravimo paslaugas,
apskaitos, pašto arba kurjerių ir kitokias paslaugas – tik tiek, kiek reikia tinkamam paslaugų
suteikimui;
kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims, kai tai susiję su ir būtina Goindex organizaciniams
pakeitimams (pvz.,, perleidžiant Goindex akcijas, turtą ar jo dalį bei šiuo tikslu atliekant Goindex
teisinį patikrinimą (potencialių įgijėjų auditoriams, atstovams ir pan.) arba perduodant
atitinkamus duomenis įgijėjui);
kitais fiziniais arba juridiniais asmenimis, tik jei to reikia siekiant užtikrinti tinkamą aukščiau
nurodytų asmens duomenų tvarkymo tikslų įgyvendinimą.










Trečiosios šalys. Goindex neperduoda Jūsų asmens duomenų į trečiąsias šalis (už ES / EEE ribų),
nebent būtų manoma, kad tai yra būtina. Goindex gali perduoti Jūsų asmens duomenis už ES / EEE
ribų, jei tai yra gautas Jūsų aiškiai išreikštas sutikimas arba tai yra būtina ir bus taikomos tinkamos
apsaugos priemonės pagal BDAR, pvz., sprendimas dėl tinkamumo arba standartinės sutarčių sąlygos.
Goindex deda visas pastangas užtikrinti, kad perduodant duomenis tokiu būdu būtų laikomasi BDAR
reikalavimų ir įgyvendina atitinkamas priemones, kad užtikrintų, jog Jūsų asmens duomenys būtų
saugūs. Daugiau informacijos apie tokias priemones galite gauti kreipdamiesi tiesiai į mus aukščiau
nurodytu telefono numeriu arba e.pašto adresu.
6.

Asmens duomenų apsaugos priemonės

Goindex įgyvendina tinkamas ir BDAR reikalavimus atitinkančias technines bei organizacines
priemones, kad apsaugotų Jūsų asmens duomenis tiek nuo netyčinio, tiek ir nuo neteisėto sunaikinimo
praradimo, pakeitimo, atskleidimo arba naudojimo, taip pat nuo visų kitų neteisėtų tvarkymo formų.
Nors Goindex siekia apsaugoti jos tvarkomus asmens duomenis, prašome suprasti, kad Goindex negali
užtikrinti arba garantuoti bet kokios Jūsų mums perduodamos informacijos visiško saugumo, kadangi
šiuolaikinės technologijos negali suteikti visais atvejais saugaus duomenų perdavimo arba saugojimo
metodo. Goindex pasilieka teisę pritaikyti naujas saugumo technologijas esant būtinybei ir laikinai
apriboti paslaugų teikimą esant įtarimams dėl saugumo pažeidimų.
7.

Jūsų teisės

Jūs turite šias teises, susijusias su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis:
Teisė būti
informuotam ir
teisė susipažinti su
asmens
duomenimis

Jūs turite teisę gauti informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą
skaidria, suprantama ir lengvai prieinama forma, aiškia ir paprasta kalba. Tai
yra numatyta šioje Privatumo politikoje. Jei kuri nors šios Privatumo politikos
dalis Jums neaiški, maloniai kviečiame kreiptis į mus aukščiau nurodytais
kontaktais.
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Jūs taip pat turite teisę gauti Goindex patvirtinimą, jei Jūsų asmens
duomenys yra tvarkomi, ir tokiu atveju susipažinti su informacija apie tai,
kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, įskaitant ir teisę gauti tokių
duomenų kopiją.
Teisė reikalauti
ištaisyti asmens
duomenis

Jūs turite teisę reikalauti, kad Goindex ištaisytų arba papildytų netikslius
arba neišsamius Jūsų asmens duomenis.

Teisė reikalauti
ištrinti asmens
duomenis („teisė
būti pamirštam“)

Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti arba pašalinti asmens duomenis, jei nėra
pagrįstos priežasties, dėl kurios turėtume toliau juos tvarkyti, jeigu asmens
duomenys nebėra reikalingi tais tikslais, kuriais jie buvo surinkti arba
tvarkomi, Jūs atšaukiate sutikimą, kurio pagrindu buvo tvarkomi asmens
duomenys, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo juos tvarkyti, ar esant kitiems
BDAR 17 straipsnyje nustatytiems pagrindams.
Prašome atkreipti dėmesį, kad BDAR 17 straipsnio 3 dalyje yra numatytos
aukščiau nurodytų atvejų išimtys, kai asmens duomenis tvarkyti yra būtina.
Jei tokios išimtys galioja Jūsų atveju, mes Jus apie tai atitinkamai
informuosime.

Teisė reikalauti
apriboti asmens
duomenų
tvarkymą

Jūsų turite teisę reikalauti, kad Goindex apribotų (arba sustabdytų) Jūsų
asmens duomenų tvarkymą, jeigu:
 Jūs ginčijate asmens duomenų tikslumą – tol, kol bus patikrintas jų
tikslumas;
 tvarkymas yra neteisėtas, o Jūs nesutinkate, kad asmens duomenys būtų
ištrinti ir vietoj to prašote apriboti jų naudojimą;
 mums nebereikia asmens duomenų jų tvarkymo tikslais, bet Jums jie yra
reikalingi, kad galėtumėte pareikšti, įvykdyti arba apginti teisinius
reikalavimus;
 Jūs toliau nurodyta tvarka prieštaraujate, kad būtų tvarkomi Jūsų
asmens duomenys – tol, kol bus patikrinta, ar mūsų teisėtos priežastys
yra svarbesnės nei Jūsų teisėtos priežastys.
Apribojus asmens duomenų tvarkymą, tokie asmens duomenys gali būti
tvarkomi (išskyrus jų saugojimą) tik su Jūsų sutikimu arba tik siekiant
pareikšti, įvykdyti arba apginti teisėtus reikalavimus, apsaugoti kito fizinio
arba juridinio asmens teises arba dėl svarbaus viešojo intereso.

Teisė į duomenų
perkeliamumą

Jūs turite teisę gauti savo asmens duomenis, kuriuos pateikėte Goindex,
susistemintu, paprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, taip pat
- teisę perduoti šiuos duomenis kitam valdytojui, jeigu:
 duomenys yra tvarkomi sutikimo arba sutarties pagrindu; ir
 duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis.
Taip pat turite teisę reikalauti, kad Goindex perduotų Jūsų asmens duomenis
tiesiogiai kitam valdytojui, jei tai yra techniškai įmanoma.
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Teisė nesutikti

Jūs turite teisę bet kada nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens
duomenys, kurie tvarkomi tam, kad būtų įvykdyta viešojo intereso užduotis,
arba dėl Goindex teisėto intereso.
Tokiu atveju Goindex Jūsų asmens duomenų nebetvarkys, nebent
sugebėtume įrodyti teisėtus pagrindus, dėl kurių turi būti tvarkomi Jūsų
asmens duomenys ir kurie yra svarbesni nei Jūsų interesai, teisės ir laisvės
arba jeigu to reikėtų siekiant pareikšti, įvykdyti arba apginti teisėtus
reikalavimus.

Teisė atšaukti
sutikimą

Jeigu Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu, Jūs
turite teisę bet kuriuo metu tokį sutikimą atšaukti. Sutikimo atšaukimas
nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo
atšaukimo, teisėtumui.

Teisė pateikti
skundą priežiūros
institucijai

Jeigu manote, kad mūsų vykdomas Jūsų asmens duomenų tvarkymas
pažeidžia BDAR nuostatas, Jūs turite teisę pateikti skundą ES valstybės
narės, kurioje yra Jūsų nuolatinė buveinė, darbo vieta arba vieta, kurioje
buvo įvykdytas tariamas pažeidimas, priežiūros institucijai.
Priežiūros institucija Lietuvoje yra Lietuvos valstybinė duomenų apsaugos
inspekcija, adresas L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, Lietuva, e.paštas
ada@ada.lt, tinklalapis https://vdai.lrv.lt/.
Iki pateikiant skundą atitinkamai priežiūros institucijai, mes būtume dėkingi,
jei Jūs susisiektumėte su mumis ir išdėstytumėte Jums susirūpinimą
keliančius klausimus. Mes dėsime maksimalias pastangas operatyviai ir
rūpestingai išspręsti Jūsų klausimą.

Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis, išsiųskite rašytinį prašymą e.pašto adresu dap@goindex.lt.
Goindex privalo ne vėliau kaip per 30 dienų, išskyrus teisės aktuose numatytus atvejus, kai toks
terminas gali būti pratęsiamas, nuo Jūsų prašymo gavimo dienos įgyvendinti Jūsų teises ir Jus apie tai
informuoti arba atsisakyti patenkinti prašymą raštu nurodant atsisakymo priežastis. Siekdama
užtikrinti duomenų apsaugą ir suteikti Jums galimybę pasinaudoti savo teisėmis, Goindex turi teisę
prašyti pateikti papildomą informaciją, reikalingą norint patvirtinti Jūsų tapatybę.
8.

Pakeitimai

Goindex turi teisę savo nuožiūra keisti šią Privatumo politiką. Pranešimas apie tai bus paskelbtas
Interneto svetainėje. Esant esminiams šios Privatumo politikos pakeitimams, Goindex apie juos
informuos atskirai.
Ši Privatumo politika buvo patvirtinta 2022 m. kovo 18 d.
9.

Atsakomybė

Interneto svetainė ir joje esanti medžiaga yra pateikiami vien tik informavimo tikslais. Goindex
maksimalia teisės aktų leidžiama apimtimi nėra atsakinga už bet kokias pasekmes, kylančias dėl
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Interneto svetainėje esančios informacijos ir medžiagos naudojimo. Goindex taip pat neprisiima
atsakomybės už galimai neteisingą Interneto svetainės veikimą tais atvejais, kai Interneto svetainės
vartotojas naudoja netinkamą kompiuterinę ar programinę įrangą arba ši įranga vartotojo pusėje veikia
nekorektiškai dėl kitų, nuo Goindex nepriklausančių priežasčių (pvz., kenkėjiška programinė įranga
vartotojo kompiuteryje). Nepaisant to, jog Goindex deda visas pastangas saugiai teikti paslaugas,
pažymėtina, kad apsauga nuo kenkėjiškos programinės įrangos, bandymų išvilioti informaciją iš
vartotojų el. laiškais ar kitais metodais yra kartu ir vartotojo atsakomybė.
10.

Informacija apie Interneto svetainę ir jo savininkus

Interneto svetainė, joje esanti medžiaga, kodas, dizainas, Interneto svetainės domeno pavadinimas,
visos autorių teisės, prekių ir paslaugų ženklai, duomenų bazės, pavadinimai ir kitokia intelektinė
nuosavybės arba kitokia su Interneto svetaine, paskyromis socialiniuose tinkluose, skaitmeninės
rinkodaros kanalais platinama ir (arba) joje esančia medžiaga susijusi nuosavybė visapusiškai priklauso
Goindex, išskyrus intelektinės nuosavybės objektus (prekių ženklus, logotipus ir kita), susijusius su
Goindex partneriais arba tiekėjais, ir yra saugoma nacionalinių ir tarptautinių intelektinės nuosavybės
apsaugos įstatymų ir kitokių teisės aktų.
Be aiškaus Goindex leidimo, Jūs neturite teisės bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis kopijuoti,
fiksuoti, bet kokia forma ar būdais atkurti, pristatyti, skelbti, perduoti, parduoti, perdirbti, pateikti,
licencijuoti, keisti, iš naujo skelbti, redaguoti, transliuoti, retransliuoti ar kitokiais būdais skelbti, viešai
rodyti arba demonstruoti, pritaikyti, platinti arba naudoti Interneto svetainėje esančios medžiagos arba
jos kodo arba bet kokios jos dalies, taip pat jos pagrindu kurti išvestinius kūrinius.
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