PRIVATUMO POLITIKA
Redakcija galioja nuo: 2020 m. gegužės 4 d.
Viešoji įstaiga „Sengirės fondas“ (juridinio asmens kodas 305433631, registruotos
buveinės adresas A. Mickevičiaus g. 31, Juodšiliai) yra pelno nesiekianti nevyriausybinė
organizacija. Su mūsų veiklos tikslais ir principais galite susipažinti interneto svetainėje
adresu http://www.sengiresfondas.lt.
Viešoji įstaiga „Sengirės fondas“ rūpinasi jūsų asmens duomenų saugumu. Ši Privatumo
politika nustato, kokius jūsų pateiktus asmens duomenis ir kaip mes tvarkome bei kokias
teises jūs kaip asmens duomenų subjektas turite. Teikdami paramą ar susisiekdami su
mumis jūs sutinkate, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi šioje Privatumo
politikoje nustatytais tikslais, pagrindais ir būdais, jeigu to nepageidaujate, neturėtumėte
teikti mums paramos ar savo asmens duomenų.
KOKIUS JŪSŲ DUOMENIS MES RENKAME
Mes renkame tik tuos duomenis, kuriuos jūs pateikiate mums: jūsų vardas, pavardė,
elektroninio pašto adresas, telefono numeris ir kita informacija, kurią jūs pateikiate.
KOKIU TEISINIU PAGRINDU MES TVARKOME JŪSŲ DUOMENIS
Mes tvarkome jūsų asmens duomenis jūsų sutikimu, siekdami teisėtų mūsų interesų
įgyvendinimo bei vykdydami mus įpareigojančius teisės aktų reikalavimus (mokesčių
apskaitos tikslais, duomenų teikimui valstybinės valdžios institucijoms).
KOKIAIS TIKSLAIS IR KAIP MES TVARKOME JŪSŲ DUOMENIS
Mes jūsų asmens duomenis tvarkome vadovaudamiesi šia Privatumo politika ir teisės
aktų reikalavimais.
Jūsų asmens duomenis tvarkome siekdami tinkamai įgyvendinti paramos teikimo
apskaitą, pateikti paklausimą jums, ar sutinkate būti viešai nurodytas kaip paramos
teikėjas, pakviesti į renginį ar susitikimą, suteikti jums informaciją ar atsakyti į jūsų
paklausimus ir kitais tiesiogiai su mūsų veikla susijusiais tikslais.
Jūsų duomenys gali būti atskleisti tik su mumis darbo, paramos, savanorystės ar
civilinėmis sutartimis susijusiems asmenims šioje Privatumo politikoje nustatytiems
tikslams pasiekti. Mes neteikiame jūsų asmens duomenų tretiesiems asmenims, kurie
juos naudotų tiesioginės rinkodaros tikslais.
JŪSŲ PASIRINKIMAS IR TEISĖS
Jūs turite teisę bet kuriuo metu, pateikdami pranešimą mums elektroniniu paštu
info@sengiresfondas.lt arba paštu įstaigos buveinės adresu, atšaukti savo sutikimą
tvarkyti jūsų asmens duomenis, teisę prašyti susipažinti su tvarkomais jūsų asmens
duomenimis ir prašyti juos ištaisyti arba ištrinti, apriboti duomenų tvarkymą (sustabdyti
tvarkymo veiksmus), teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į
duomenų perkeliamumą (teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis perduoti jūsų
duomenis kitam asmeniui). Jūs taip pat turite teisę dėl netinkamo jūsų duomenų

tvarkymo pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos
inspekcijai (https://vdai.lrv.lt/).
DUOMENŲ SAUGOJIMO LAIKOTARPIS
Mes saugosime jūsų duomenis tik tiek laiko, kiek reikia įvykdyti šioje Privatumo politikoje
nurodytus tikslus, nebent įstatymai reikalautų kito informacijos saugojimo laikotarpio.
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http://www.sengiresfondas.lt, jos funkcionalumą ir efektyvumą, svetainėje naudojame
slapukus (angl. - cookies). Slapukai – tai laikmenos, kurios saugo informaciją jūsų
kompiuterio standžiajame diske arba naršyklėje. Slapukai naudojami vartotojų
lankomumo bei atskirų svetainės puslapių naršymo statistikai, kuri padeda pagerinti
svetainės struktūrą ir turinį. Vartotojas visada išlieka anonimiškas. Daugiau informacijos
apie mūsų svetainėje naudojamus Google Analytics slapukus galite gauti susisiekę su
mumis adresu info@sengiresfondas.lt.
Slapukus naudojame skaidriai ir atsakingai. Jie nekelia jokios grėsmės svetainės
lankytojo kompiuteriui. Kokius slapukus įrašome, visuomet galite peržiūrėti savo
naršyklėje. Jūs bet kada galite atšaukti sutikimą naudoti slapukus, pakeisdami
nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Slapukus apriboti ar užblokuoti galite per
naršyklės nustatymus. Jeigu norite, kad interneto svetainės visiškai netalpintų jūsų
kompiuteryje slapukų, galite pritaikyti savo naršyklės nustatymus taip, kad jums prieš
patalpinant bet kokį slapuką būtų pranešta. Taip pat galite pritaikyti savo nustatymus
taip, kad naršyklė atmestų visus slapukus arba tik svetimus slapukus. Panašiai galite
pašalinti savo slapukus, kurie jau buvo patalpinti kompiuteryje. Nustatymus turėsite
atskirai pritaikyti kiekvienai naršyklei, kompiuteriui ar mobiliajam įrenginiui. Jeigu reikia,
pasinaudokite savo naršyklės žinyno funkcija, kad tinkamai atliktumėte nustatymus
atliktumėte nustatymus. Apie slapukų išjungimą savo mobiliajame telefone išsamesnę
informaciją rasite savo telefono naudotojo vadove.
ŠIOS PRIVATUMO POLITIKOS GALIOJIMAS IR ATNAUJINIMAS
Ši Privatumo politika reguliariai peržiūrima ir keičiama be atskiro pranešimo asmens
duomenų subjektams. Šio puslapio viršuje nurodomas tekstas „Redakcija galioja nuo“
žymi, kada ši Privatumo politika buvo priimta ar kada paskutinį kartą ši Privatumo politika
pakeista. Privatumo politikos pakeitimai įsigalioja nuo atnaujintos Privatumo politikos
patalpinimo mūsų internetinėje svetainėje momento.
Ši Privatumo politika neapriboja asmens duomenų subjekto teisių ir nesuteikia jam jų
daugiau nei tai nustato ES Bendrasis asmens duomenų apsaugos reglamentas ir kiti
taikytini teisės aktai.

