PRIVATUMO PRANEŠIMAS
„Compensa Life“ pripažįsta asmens privatumo svarbą ir yra įsipareigojusi saugoti privatumą visų asmenų,
kurių Asmens duomenis Tvarkome teikdami jiems savo paslaugas. Šis Privatumo pranešimas galioja mūsų
Klientų, Kitų asmenų, susijusių su draudimo sutartimis, Asmenų, susijusių su Draudiminiais įvykiais, su
draudimo tarpininkavimu, savo kandidatūros pateikimu įsidarbinimui pas mus (kartu vadinamų Duomenų
subjektu arba Jūs) susijusiems Asmens duomenims.
Šis Privatumo pranešimas paaiškina, kaip mes renkame ir naudojame Jūsų Asmens duomenis ir kaip jais
dalijamės, jis turi padėti Jums suprasti, kokias turite teises savo Asmens duomenų atžvilgiu.
Tuo atveju, jei pateikiate mums ne savo, o kito asmens Asmens duomenis, prašome Jūsų atitinkamą
Duomenų subjektą informuoti apie šį Privatumo pranešimą ir jo turinį. Pavyzdžiui, kai Draudimo sutartyje
yra nurodytas naudos gavėjas, draudėjas turi informuoti naudos gavėją apie Asmens duomenų pateikimą
mums ir apie šio Privatumo pranešimo turinį.
Duomenų tvarkytojas ir asmuo, atsakingas už Jūsų Asmens duomenų Tvarkymą, yra „Compensa Life
Vienna Insurance Group SE“ (Estijos komercinio registro kodas 10055769, adresas Narva mnt 63/2,
Talinas 10152, Estijos Respublika), veikiantis per „Compensa Life Vienna Insurance Group SE“ Lietuvos
filialą, adresas Ukmergės g. 280, LT-06115 Vilnius ( „Compensa“ arba Draudikas arba mes).
ŠIAME PRIVATUMO PRANEŠIME VARTOJAMOS SĄVOKOS
Šiame Privatumo pranešime vartojamos sąvokos turi tą pačią prasmę kaip BDAR (2016 m. balandžio 27
d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens
duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo), jei čia nenurodyta kitaip.
Klientas – bet koks fizinis arba juridinis asmuo, kuris naudoja, naudojo arba yra išreiškęs susidomėjimą
naudoti Draudiko teikiamus produktus. Šio Privatumo pranešimo tikslais, jei žemiau nenurodyta kitaip,
Klientai apima draudėjus, asmenis laikomus draudėjais (pvz, Draudimo sutartyje paskirti įgalioti asmenys),
apdraustuosius, naudos gavėjus, paveldėtojus;
Draudimo sutartis – tai sutartis teikti pasirinktus draudimo produktus, sudaryta tarp Draudiko ir draudėjo;
Draudiminis įvykis – tai Draudimo sutartyje nustatytas įvykis, kuriam įvykus Draudikas privalo sumokėti
draudimo išmoką;
Asmens duomenys – bet kokia informacija, susijusi su identifikuotu arba galimai identifikuotinu fiziniu
asmeniu;
Asmenys, susiję su draudiminiu įvykiu – Draudiminio įvykio kaltininkai ir liudininkai;
Asmens duomenų tvarkymas arba Tvarkymas – bet kokie su Asmens duomenimis atliekami veiksmai,
įskaitant jų rinkimą, įrašymą, organizavimą, laikymą, keitimą ir atskleidimą, prieigos prie asmens duomenų
suteikimą, peržiūrėjimą ir nuskaitymą, naudojimą, perdavimą, kryžminį naudojimą, derinimą, blokavimą,
trynimą arba naikinimą, arba kelis pirmiau nurodytus veiksmus, nepriklausomai nuo jų atlikimo pobūdžio ar
naudojamų priemonių;
Kiti asmenys, susiję su Draudimo sutartimi – draudimo įmokų mokėtojai.
MŪSŲ RENKAMI ASMENS DUOMENYS, TIKSLAS IR TEISINIS TVARKYMO PAGRINDAS
Jei esate Klientas
Jei esate Klientas, Tvarkomi Asmens duomenys, Asmens duomenų šaltiniai, tikslai ir teisinis Tvarkymo
pagrindas gali būti skirtingi, priklausomai nuo to, kas Jūs esate, ir draudimo produkto.
Jei esate draudėjas
Mes Tvarkome šių kategorijų Asmens duomenis:
 asmens identifikavimo duomenys, pvz., vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, gimimo
vieta, identifikavimo dokumento numeris, lytis, duomenys, susiję su atstovavimo teise, asmens
tapatybės dokumento numeris, asmens tapatybės dokumento kopija, parašas, pilietybė;
 kontaktiniai duomenys, pvz., adresas, e. paštas, kontaktinis telefono numeris;








mokesčių rezidento duomenys, pvz., valstybė, kurioje mokami mokesčiai;
sutarties duomenys, pvz., registracijos kodas, poliso numeris;
duomenys, surinkti pagal pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos įstatymus;
finansiniai duomenys, pvz., duomenys, susiję su banko sąskaita, banko sąskaitos transakcijomis,
banko sąskaitos transakcijų aprašymu, pajamomis, duomenys apie investavimo tikslus,
investavimo žinias bei patirtį ir t. t.;
su darbu susiję duomenys, pvz., darbo pobūdis;
išsilavinimo duomenys, pvz., išsilavinimo lygis.

Asmens duomenis renkame iš:
 Jūsų pačių draudimo paraiškos;
 valstybės institucijų ir registrų.
Asmens duomenis Tvarkome šiais tikslais ir šiais teisiniais pagrindais:
 Draudimo sutarties sudarymas ir vykdymas, įskaitant reikalavimų administravimą ir susisiekimą
su jumis dėl Draudimo sutarties;
 teisės aktuose nustatytų prievolių vykdymas, pvz., dėl pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo
prevencijos, dėl duomenų perdavimo priežiūros institucijoms, teisėsaugos institucijoms ir kitoms
institucijoms ir organams, jei reikia;
 tiesioginės rinkodaros vykdymas tiesiogiai arba naudojant mūsų priklausomus draudimo
tarpininkus. Tvarkymo teisinis pagrindas yra Jūsų sutikimas;
 mūsų pažeistų arba ginčijamų teisių gynimas, pvz., duomenų perdavimas mūsų advokatams arba
teismui.
Jei esate apdraustasis
Mes Tvarkome šių kategorijų Asmens duomenis:
 asmens identifikavimo duomenys, pvz., vardas, pavardė, asmens kodas, lytis, gimimo data,
amžius, parašas, asmens tapatybės dokumento numeris, asmens tapatybės dokumento kopija,
gimimo vieta, išlaikytinių skaičius;
 kontaktiniai duomenys, pvz., adresas, e. paštas, kontaktinis telefono numeris;
 mokesčių rezidento duomenys, pvz., valstybė, kurioje mokami mokesčiai;
 sutarties duomenys, pvz., poliso numeris;
 duomenys, surinkti pagal pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos įstatymus; finansiniai
duomenys, pvz., banko sąskaita, pajamos, bendras turimas turtas;
 su darbu susiję duomenys, pvz., darbo pobūdis;
 vaikų duomenys, pvz., vaiko arba globotinio vardas ir pavardė, vaiko arba globotinio gimimo vieta,
vaiko arba globotinio gimimo data, vaiko arba globotinio lytis, vaikų duomenys, susiję su esama
arba buvusia sveikatos būkle, vaikų skaičius, vaikų asmens kodai;
 Sveikatos duomenys, pvz., ūgis, svoris, duomenys, duomenys, susiję su alkoholio, narkotikų,
nikotino gaminių, vaistų vartojimu, duomenys, susiję su nėštumu, duomenys apie artimųjų sveikatą;
esama arba buvusia sveikatos būkle; traumos arba susižeidimo aprašymas, diagnozė, įvykusio
įvykio aprašymas, įvykusio įvykio data, duomenys, susiję su kontaktais su medicinos įstaigomis,
duomenys, susiję su negalėjimu dirbti, duomenys, susiję su medicininiu gydymu, duomenys, susiję
su kritinėmis ligomis, duomenys, susiję su mirties aplinkybėmis;
 duomenys apie pomėgius, pvz., hobius, laisvalaikio užsiėmimus.
Asmens duomenis renkame iš:
 Jūsų pačių draudimo paraiškos;
 draudėjo draudimo paraiškos;
 gydymo įstaigų ir gydytojų;
 valstybės institucijų ir registrų;
 kitų su draudiminiais įvykiais susijusių organizacijų, pvz., policijos, teismų.

Asmens duomenis Tvarkome šiais tikslais ir šiais teisiniais pagrindais:
 Draudimo sutarties sudarymas ir vykdymas, įskaitant reikalavimų administravimą ir susisiekimą
su jumis dėl Draudimo sutarties;
 teisės aktuose nustatytų prievolių vykdymas, pvz., dėl pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo
prevencijos, dėl duomenų perdavimo priežiūros institucijoms, teisėsaugos institucijoms ir kitoms
institucijoms ir organams, jei reikia;
 tiesioginės rinkodaros vykdymas tiesiogiai arba naudojant mūsų priklausomus draudimo
tarpininkus. Tvarkymo teisinis pagrindas yra Jūsų sutikimas;
 mūsų pažeistų arba ginčijamų teisių gynimas, pvz., duomenų perdavimas mūsų advokatams arba
teismui.
Specialių Asmens duomenų kategorijų Tvarkymas
Specialias Asmens duomenų kategorijas (pvz., sveikatos duomenis) Tvarkome tik tuo atveju, jei turime
aiškų Jūsų sutikimą arba, jei ir kiek tai leidžia taikytini teisės aktai. Tvarkydami specialias Asmens
duomenų kategorijas itin rūpinamės apsaugoti jų konfidencialumą.
Vaikų (nepilnamečių) Asmens duomenų Tvarkymas
Vaikų Asmens duomenis Tvarkome, kai turime jų įstatyminio atstovo sutikimą.
Jei esate naudos gavėjas
Mes Tvarkome šių kategorijų Asmens duomenis:
 asmens identifikavimo duomenys, pvz., vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo vieta, parašas;
 kontaktiniai duomenys, pvz., adresas, e. paštas, kontaktinis telefono numeris;
 sutarties duomenys, pvz., poliso numeris;
 finansiniai duomenys, pvz., banko sąskaitos Nr.;
 duomenys, surinkti pagal pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos įstatymus;
Asmens duomenis renkame iš:
 draudėjo ir /arba apdraustojo asmens draudimo paraiškos;
 Jūsų;
 valstybės institucijų ir registrų.
Asmens duomenis Tvarkome šiais tikslais ir šiais teisiniais pagrindais:
 Draudimo sutarties sudarymas ir vykdymas, įskaitant reikalavimų administravimą ir susisiekimą
su jumis dėl Draudimo sutarties;
 teisės aktuose nustatytų prievolių vykdymas, pvz., dėl pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo
prevencijos, dėl duomenų perdavimo priežiūros institucijoms, teisėsaugos institucijoms ir kitoms
institucijoms ir organams, jei reikia;
 mūsų pažeistų arba ginčijamų teisių gynimas, pvz., duomenų perdavimas mūsų advokatams arba
teismui.
Jei esate įgaliotas asmuo ar įstatyminis atstovas (pvz., nepilnamečio)
Mes Tvarkome šių kategorijų Asmens duomenis:
 asmens identifikavimo duomenys, pvz., vardas, pavardė, asmens kodas, pilietybė, gimimo data,
gimimo vieta, parašas, asmens tapatybės dokumento numeris, asmens tapatybės dokumento
kopija;
 kontaktiniai duomenys, pvz., adresas, e. paštas, kontaktinis telefono numeris;
 sutarties duomenys, pvz., poliso numeris;
 duomenys, surinkti pagal pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos įstatymus;
 duomenys apie įgaliojimą arba įstatyminį atstovavimą.
Asmens duomenis renkame iš:
 draudėjo draudimo paraiškos;
 įgalioto asmens arba įstatyminio atstovo.

Asmens duomenis Tvarkome šiais tikslais ir šiais teisiniais pagrindais:
 Draudimo sutarties sudarymas ir vykdymas, įskaitant reikalavimų tvarkymą ir susisiekimą su
jumis dėl Draudimo sutarties;
 teisės aktuose nustatytų prievolių vykdymas, pvz., dėl pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo
prevencijos, dėl duomenų perdavimo priežiūros institucijoms, teisėsaugos institucijoms ir kitoms
institucijoms ir organams, jei reikia;
 mūsų pažeistų arba ginčijamų teisių gynimas, pvz., duomenų perdavimas mūsų advokatams arba
teismui.
Jei esate paveldėtojas
Mes Tvarkome šių kategorijų Asmens duomenis:
 asmens identifikavimo duomenys, pvz., vardas, pavardė, asmens kodas, parašas;
 duomenys apie giminystės ryšį su draudėju, apdraustuoju, naudos gavėju;
 kontaktiniai duomenys, pvz., adresas, e. paštas;
 duomenys, surinkti pagal pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos įstatymus.
Asmens duomenis renkame iš:
 atitinkamų institucijų ir registrų, pvz., notaro;
 paties paveldėtojo.
Asmens duomenis Tvarkome šiais tikslais ir šiais teisiniais pagrindais:
 Draudimo sutarties vykdymas, įskaitant reikalavimų tvarkymą ir susisiekimą su jumis dėl
Draudimo sutarties;
 mūsų pažeistų arba ginčijamų teisių gynimas, pvz., duomenų perdavimas mūsų advokatams arba
teismui.
Jei esate kitas asmuo, susijęs su Draudimo sutartimi
Mes Tvarkome šių kategorijų Asmens duomenis:
 asmens identifikavimo duomenys, pvz., vardas, pavardė, asmens kodas, parašas;
 kontaktiniai duomenys;
 duomenys, surinkti pagal pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos įstatymus;
 mokėjimų duomenys.
Asmens duomenis renkame iš:
 mokėjimų tarpininkų.
Asmens duomenis Tvarkome šiais tikslais ir šiais teisiniais pagrindais:
 Draudimo sutarties vykdymas, įskaitant susisiekimą su jumis dėl Draudimo sutarties Tvarkymo
teisinis pagrindas yra teisės aktuose nustatytų prievolių vykdymas;
 teisės aktuose nustatytų prievolių vykdymas, pvz., dėl pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo
prevencijos, dėl duomenų perdavimo priežiūros institucijoms, teisėsaugos institucijoms ir kitoms
institucijoms ir organams, jei reikia;
 mūsų pažeistų arba ginčijamų teisių gynimas, pvz., duomenų perdavimas mūsų advokatams arba
teismui.
Jei esate asmuo, susijęs su Draudiminiu įvykiu
Mes Tvarkome šių kategorijų Asmens duomenis:
 asmens duomenys, pvz., vardas, pavardė, asmens kodas;
 kontaktiniai duomenys, pvz., telefono numeris, adresas, e. pašto adresas;
 duomenys, susiję su Draudiminio įvykio aplinkybėmis, įskaitant duomenis, susijusius su įstatymų
pažeidimais (kaltininko).

Asmens duomenis renkame iš:
 draudėjo, apdraustojo ir naudos gavėjo;
 gydymo įstaigų ir gydytojų;
 valstybės institucijų ir registrų;
 kitų su draudiminiais įvykiais susijusių organizacijų, pvz., policijos, teismų.
Jūsų Asmens duomenis Tvarkome šiais tikslais ir šiais teisiniais pagrindais:
 reikalavimų administravimo vykdymas. Tvarkymo teisinis pagrindas yra teisės aktuose nustatytų
prievolių vykdymas.;
 mūsų pažeistų arba ginčijamų teisių gynimas, pvz., duomenų perdavimas mūsų advokatams arba
teismui;
 teisės aktuose nustatytų prievolių vykdymas, pvz., dėl pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo
prevencijos, dėl duomenų perdavimo priežiūros institucijoms, teisėsaugos institucijoms ir kitoms
institucijoms ir organams, jei reikia.
Specialių kategorijų Asmens duomenų Tvarkymas ir duomenys, susiję su įstatymų pažeidimais
Specialių kategorijų duomenis ir duomenis, susijusius su įstatymų pažeidimais tvarkome tiek, kiek tai leidžia
taikytini teisės aktai.
Jei esate Priklausomas draudimo tarpininkas arba laiduotojas
Mes Tvarkome šių kategorijų Asmens duomenis:
 asmens identifikavimo duomenys, pvz., vardas, pavardė, asmens kodas, pilietybė, gimimo data,
gimimo vieta, parašas, asmens tapatybės dokumento numeris, asmens tapatybės dokumento
kopija;
 kontaktiniai duomenys, pvz., adresas, e. paštas, kontaktinis telefono numeris;
 informacija, surinkta apie asmenį, kaip to reikalauja Draudimo įstatymai, pvz., apie reputaciją,
mokumą, kvalifikaciją, kompetenciją, verslo veiklą ir t. t.
Asmens duomenis renkame iš:
 paties priklausomo draudimo tarpininko;
 trečiųjų šalių, pavyzdžiui, kreditingumo institucijų.
Asmens duomenis Tvarkome šiais tikslais ir šiais teisiniais pagrindais:
 Tarpininkavimo paslaugų sutarties sudarymas ir vykdymas. Tvarkymo teisinis pagrindas yra
sutarties sudarymas ir vykdymas;
 iš teisės aktų kylančių mūsų pareigų vykdymas;
 mūsų pažeistų arba ginčijamų teisių gynimas, pvz., duomenų perdavimas mūsų advokatams arba
teismui.
Jei esate kandidatas įsidarbinti pas mus
Mes Tvarkome šių kategorijų Asmens duomenis:
 asmens identifikavimo duomenys, pvz., vardas, pavardė;
 kontaktiniai duomenys, pvz., e. paštas, kontaktinis telefono numeris;
 informacija apie asmens kvalifikaciją, pomėgius ir pan., pvz., darbo patirtis, išsilavinimas ir t. t.
Asmens duomenis renkame iš:
 paties kandidato;
 trečiųjų šalių, pavyzdžiui, įdarbinimo portalų.
Asmens duomenis Tvarkome šiais tikslais ir šiais teisiniais pagrindais:
 asmens įdarbinimas, darbo sutarties sudarymas ir vykdymas. Tvarkymo teisinis pagrindas yra
sutarties sudarymas ir vykdymas;
 iš teisės aktų kylančių mūsų pareigų vykdymas;



informavimas apie mūsų darbo pasiūlymus ir kandidato pateiktų asmens duomenų laikinas
saugojimas nustatytą laikotarpį (ne ilgesniam nei 12 mėn. laikotarpiui). Tvarkymo teisinis
pagrindas yra asmens sutikimas.

TVARKYMAS SUTIKIMO PAGRINDU
Galime Tvarkyti Jūsų Asmens duomenis Jūsų sutikimo pagrindu, pvz., rinkodaros tikslais. Galite atšaukti
savo sutikimą bet kuriuo metu susisiekę su mumis naudodamiesi žemiau pateiktais kontaktiniais
duomenimis arba rinkodaros pranešimuose pateiktais nurodymais. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad Jūsų
sutikimo atšaukimas neturi įtakos sutikimu pagrįsto Tvarkymo teisėtumui prieš sutikimo atšaukimą.
AUTOMATIZUOTAS SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS IR PROFILIAVIMAS
Mes naudojame automatines programas įvertinti apdraustojo asmens riziką (taip pat laisvalaikio ir
profesinėms rizikoms). Draudimo rizikos vertinimas yra būtinas Draudimo sutarčiai sudaryti. Profiliavimui
ir automatizuotam sprendimų priėmimui nenaudojame apdraustojo asmens sveikatos duomenų.
Draudimo rizikos balui nustatyti naudojame automatizuotus matematinius modelius ir metodus. Šie
vertinimo modeliai ir metodai yra reguliariai tikrinami, siekiant užtikrinti, kad jie būtų sąžiningi, efektyvūs ir
nešališki. Rizikos balai apskaičiuojami naudojant visus Asmens duomenis, kuriuos esame surinkę apie
apdraustą asmenį, išskyrus sveikatos duomenis.
Automatinis apdraustojo asmens rizikos nustatymas ir profiliavimas padeda mums sumažinti kliento
diskriminavimo ir darbuotojo piktnaudžiavimo galimybes bei leidžia sprendimus priimti greičiau. Atkreipkite
dėmesį, kad minėti sprendimai nėra pagrįsti vien tik profiliavimu ir automatizuotu sprendimų priėmimu, juos
priimant dalyvauja ir žmogus.
Dėl profiliavimo ir automatizuoto sprendimų priėmimo galime nuspręsti, kad negalime sudaryti Draudimo
sutarties arba galime ją sudaryti tik tam tikromis sąlygomis (įskaitant didesnę draudimo įmoką).
Jūs visada turėsite teisę reikalauti, kad klausimą išnagrinėtų žmogus, išreikšti savo požiūrį ir ginčyti
sprendimą susisiekę su mumis, naudodamiesi žemiau pateiktais kontaktiniais duomenimis.
DALIJIMASIS JŪSŲ ASMENS DUOMENIMIS
Jūsų Asmens duomenimis dalijamės su trečiosiomis šalimis, kai tam turime pagrįstą pagrindą ir tai yra
leidžiama pagal teisės aktus.
Pavyzdžiui, tam tikrą mūsų duomenų tvarkymą atlieka trečiųjų šalių paslaugų teikėjai (duomenų tvarkytojai).
Naudojamų paslaugų teikėjų kategorijos: priklausomi draudimo tarpininkai (jų sąrašas yra viešai prieinamas
www.compensalife.lt svetainėje), juridiniai asmenys, priklausantys tai pačiai įmonių grupei, kaip ir mes.
Mūsų pasitelkiamų paslaugų teikėjų pavadinimai prienami pagal atskirą paklausimą. Mes naudojame tik
tokius paslaugų teikėjus, kurie suteikia pakankamas garantijas įgyvendinti tinkamas technines ir
organizacines apsaugos priemones, skirtas apsaugoti Jūsų Asmens duomenis. Su paslaugų teikėjais
esame sudarę atitinkamas duomenų tvarkymo sutartis ir liekame atsakingi už jų veiksmus Jūsų Asmens
duomenų Tvarkymo atžvilgiu.
Tam tikromis aplinkybėmis mes taip pat dalijamės Jūsų Asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis, Jūsų
Asmens duomenų atžvilgiu veikiančiomis kaip nepriklausomi duomenų valdytojai, įskaitant: draudimo
brokerius, sveikatos priežiūros paslaugų teikėjus, finansinės rizikos vertinimo bendroves, bankus,
draudėjus (įmones), notarus. Dalijamės Jūsų Asmens duomenimis tik tada, kai tam turime teisinį pagrindą.
Galime dalytis Jūsų Asmens duomenimis su asmenimis ir organizacijomis, susijusiais su draudimo
paslaugų teikimu jums (pvz., perdraudimo paslaugų teikėjais). Jūsų Asmens duomenis perdraudimo
paslaugų teikėjams perduodame tik tam, kad būtų vykdomas rizikos vertinimas ir reikalavimų
administravimas. Teisinis tokio dalijimosi pagrindas yra Draudimo sutarties vykdymas.
Galime dalytis Jūsų Asmens duomenimis su juridiniais asmenimis, kurie priklauso tai pačiai įmonių grupei,
kaip ir mes.
Galime dalytis Jūsų Asmens duomenimis su trečiaisiais asmenimis dėl mūsų poreikio saugoti savo teises
(pvz., su advokatais ir skolų išieškojimo įmonėmis).
Taip pat galime dalytis Jūsų Asmens duomenimis su kitais trečiaisiais asmenimis, kad galėtume vykdyti
teisės aktų nustatytas prievoles (pvz., auditoriais, priežiūros institucijomis, teisėsaugos institucijomis,
pinigų plovimo prevencijos institucijomis). Teisinis tokio dalijimosi pagrindas yra mūsų teisinių prievolių
laikymasis.

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS
Paprastai mes neperduodame Jūsų Asmens duomenų už ES ribų. Yra galimybė, kai tam tikri nejautrūs
asmens duomenys yra perduodami už EEE ribų ir tik tam, kad būtų galima naudotis „Google“ paslaugomis.
Šiuo atveju mes imamės veiksmų užtikrinti, kad šių duomenų gavėjas yra i) šalyje, kuri suteikia adekvatų
Asmens duomenų apsaugos lygį (įskaitant organizacijoms, sertifikuotoms pagal „Privatumo skydą“) arba
(ii) kurį apima instrumentas, atitinkantis ES reikalavimus dėl Asmens duomenų perdavimo ne ES esantiems
duomenų tvarkytojams. Šiam duomenų perdavimui galioja „Google“ ES standartinės sutarties sąlygos,
kurios yra skelbiamos internete ir laisvai prieinamos.
JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMAS
Mes saugome Jūsų asmens duomenis tiek laiko, kiek reikia jų tvarkymo tikslams įvykdyti, tiek laiko, kiek reikia
mūsų teisėms apsaugoti, tiek laiko, kiek reikalaujama atitinkamuose teisės aktuose. Galime saugoti Jūsų asmens
duomenis kelerius metus po mūsų santykių pasibaigimo, jei to reikia mūsų teisėms apsaugoti arba to reikalauja
atitinkami teisės aktai. Jei Jūsų asmens duomenys tvarkomi keliais skirtingais tikslais, galioja ilgiausias jų
saugojimo laikotarpis.
Pagal maksimalų senaties terminą reikalavimams, kurių pagrindas yra sutartys, ir reikalavimams, kurių pagrindas
yra teisės aktai, kai įsipareigojimų turintis asmuo sąmoningai nevykdė savo įsipareigojimų, mes galime saugoti
Jūsų asmens duomenis, susijusius su tokiais reikalavimais, iki 10 metų nuo šių reikalavimų atsiradimo datos.
SAUGUMO PRIEMONĖS
Imamės atitinkamų techninių ir organizacinių saugumo priemonių, kad užtikrintumėme Jūsų Asmens
duomenų integralumą, prieinamumą ir konfidencialumą. Šios saugumo priemonės apima, vien tuo
neapsiribojant, konfidencialumo sąlygas sutartyse, prieigos kontrolę, Asmens duomenų pseudonimizaciją
ir šifravimą, darbuotojų mokymą, fizinę mūsų biurų apsaugą.
JŪSŲ TEISĖS DĖL JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO
Taikytinų duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimų apimtimi savo Asmens duomenų atžvilgiu turite visas
teises kaip duomenų subjektas, įskaitant:

teisę reikalauti prieigos prie savo Asmens duomenų ir gauti jų kopiją – pvz., turite teisę gauti
informaciją apie tai, ar Jūsų Asmens duomenys tvarkomi, ar ne, informaciją apie Tvarkymo tikslus,
Asmens duomenų kategorijas ir t. t.; taip pat Asmens duomenų, kurie yra Tvarkomi, kopiją;

teisė, kad netikslūs ar nepilni Asmens duomenys būtų ištaisyti – pvz., jei Jūsų Asmens duomenys
yra nepilni, turite teisę reikalauti, kad Asmens duomenys būtų papildyti;

teisė, kad Jūsų Asmens duomenys būtų ištrinti – galite reikalauti savo Asmens duomenų
ištrynimo, jei yra nors vienas iš šių pagrindų: a) Jūsų Asmens duomenys daugiau nereikalingi tiems
tikslams, kuriems jie buvo surinkti arba Tvarkomi; b) Jūs atšaukiate savo duomenų Tvarkymo sutikimą
ir nėra jokio kito teisinio pagrindo juos Tvarkyti; c) nesutinkate, kad Jūsų Asmens duomenys būtų
Tvarkomi, kai teisinis Tvarkymo pagrindas yra mūsų teisėti interesai; d) Jūsų Asmens duomenys buvo
Tvarkomi neteisėtai; e) Jūsų Asmens duomenys turi būti ištrinti, kad būtų tenkinami teisiniai
įsipareigojimai pagal taikytinus teisės aktus. Kad Jūsų reikalavimas būtų išnagrinėtas, prašom nurodyti
bent vieną iš aukščiau pateiktų pagrindų. Atkreipkite dėmesį, kad mes ne visada turime pareigą ištrinti
Jūsų Asmens duomenis, pvz., jei nėra pagrindo juos ištrinti arba jei Tvarkymas reikalingas teisės
laisvai reikšti savo įsitikinimus ir teisei į informaciją įgyvendinti, mūsų teisės aktuose nustatytoms
prievolėms vykdyti, ar teisiniams reikalavimas pagrįsti, vykdyti ar nuo jų gintis.

teisė, kad Jūsų Asmens duomenų Tvarkymas būtų apribotas – galite reikalauti, kad Jūsų Asmens
duomenų Tvarkymas būtų apribotas, jei galioja viena iš šių sąlygų: a) esate pareiškę pretenziją dėl
Jūsų Asmens duomenų tikslumo ir ji dar nagrinėjama; b) Tvarkymas yra neteisėtas ir Jūs nesutinkate,
kad Jūsų Asmens duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to reikalaujate apriboti jų naudojimą; c) Asmens
duomenys daugiau nebereikalingi Tvarkymo tikslais, tačiau Asmens duomenys reikalingi Jums
teisiniams reikalavimams pagrįsti, vykdyti ar nuo jų gintis; d) pareiškėte prieštaravimą Tvarkymui ir
Jūsų reikalavimas nagrinėjamas;

teisė gauti savo Asmens duomenis – turite teisę gauti savo Asmens duomenis struktūriniu,
visuotinai naudojamu ir kompiuterio perskaitomu formatu ir turite teisę perduoti šiuos duomenis kitam
duomenų valdytojui, kai Jūsų Asmens duomenys yra Tvarkomi remiantis Jūsų sutikimu arba sutartimi
ir Tvarkymas vykdomas automatizuotomis priemonėmis;

teisė nesutikti su Asmens duomenų Tvarkymu, kuris yra pagrįstas teisėtais interesais arba
tiesioginės rinkodaros tikslais.

Jei norite pasinaudoti savo teisėmis Jūsų Asmens duomenų atžvilgiu arba turite kokių nors klausimų apie
Jūsų Asmens duomenų Tvarkymą, kreipkitės į mus, naudodamiesi žemiau pateiktais kontaktiniais
duomenimis. Atsakysime į Jūsų prašymą kuo greičiau, ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo Jūsų prašymo
gavimo, ir pranešime jums apie priemones, kurių ėmėmės dėl Jūsų prašymo. Dėl Jūsų prašymo
sudėtingumo ar didelės apimties Jūsų prašymui apdoroti mums gali prireikti daugiau laiko (iki 3 mėnesių),
tokiu atveju informuosime jus apie tokias aplinkybes.
Jei manote, kad Jūsų teisės buvo pažeistos ar Jūsų Asmens duomenys nebuvo Tvarkomi taip, kaip
nurodyta šiame Privatumo pranešime, maloniai rekomenduojame kreiptis į mus žemiau pateiktais
kontaktiniais duomenimis. Pažeidimo atveju taip pat turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos
inspekciją arba į teismą.
ŠIO PRIVATUMO PRANEŠIMO KEITIMAS
Jei dėl mūsų Asmens duomenų Tvarkymo praktikų pasikeitimo, taikytinų duomenų apsaugą reguliuojančių
teisės aktų, teismų praktikos, priežiūros institucijų išleistų gairių ar kitų priežasčių mums prireiktų Privatumo
pranešimą pakeisti, turime teisę tai padaryti vienašališkai. Tačiau mes pranešime jums apie tai Jūsų
nurodytu e. paštu prieš pakeitimams įsigaliojant.
REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI
Kadangi esame registruoti Lietuvos Respublikoje, Jūsų Asmens duomenų tvarkymas vykdomas pagal
Lietuvos Respublikos įstatymus.
KONTAKTINIAI DUOMENYS
Jei turite kokių nors abejonių dėl Jūsų Asmens duomenų Tvarkymo ar norite pasinaudoti savo teisėmis
Jūsų Asmens duomenų atžvilgiu, kreipkitės į mus, naudodamiesi žemiau pateiktais kontaktiniais
duomenimis: e. paštas: info@compensalife.lt; dpo@compensalife.lt; adresas: „Compensa Life Vienna
Insurance Group SE“ Lietuvos filialas, adresas Ukmergės g. 280, LT-06115 Vilnius.
Taip pat galite kreiptis į mūsų duomenų apsaugos pareigūną: e. paštas: dpo@compensalife.ee, adresas
Narva mnt 63/2, Tallinn 10152, Estija.

