III SKYRIUS
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI, APIMTYS IR ŠALTINIAI

3. Bendrovėje tvarkomi asmens duomenys šiais tikslais:
3.1. sudaryti ir vykdyti darbo sutartis, vesti apskaitą. Tvarkymo teisinis pagrindas – sutarties
vykdymas (BDAR 6 str. 1 d. b). Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys: asmens kodas, vardas, pavardė,
gimimo data, pilietybė, gyvenamoji vieta, telefono ryšio numeris, el. paštas, socialinio draudimo
pažymėjimo numeris, gyvenimo aprašymo duomenys, gyvenimo aprašymo faktus pagrindžiančių
dokumentų kopijos (įgytą išsilavinimą pagrindžiantys diplomai, atestatai, pažymėjimai, pažymos, kt.), darbo
užmokesčio dydis, premijos, išmokos, kelionės išlaidos, mokamų mokesčių dydis ir rūšis, socialinių išmokų
dydis ir rūšis, išieškojimų pagal vykdomuosius raštus dydis ir pobūdis, informacija apie sveikatos būklę, ligos
laikotarpiai, atsiskaitomosios sąskaitos numeris, šeimos narių duomenys (vaikų gimimo datos).
3.2. palaikyti tinkamą komunikaciją su darbuotojais. Tvarkymo teisinis pagrindas – teisėtas
Bendrovės interesas (BDAR 6 str. 1 d. f) p.). Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys: faktinės gyvenamosios
vietos adresas, gimimo data (metai, mėnuo ir diena), asmeninis telefono numeris, asmeniniai elektroninio
pašto adresai, renginių nuotraukos, darbuotojų nuotraukos.
3.3. ateityje pateikti pretendentams į darbuotojus naujus pasiūlymus užimti pareigas ir sudaryti
darbo sutartį. Tvarkymo teisinis pagrindas – teisėtas Bendrovės interesas (BDAR 6 str. 1 d. f) p.). Šiuo tikslu
tvarkomi asmens duomenys: asmens vardas, pavardė, asmens kodas ir kiti asmens dokumentų duomenys,
gimimo data, pilietybė, gyvenamoji vieta, telefono ryšio numeris, el. paštas, gyvenimo aprašymo duomenys.
3.4. užtikrinti konfidencialios informacijos apsaugą nuo duomenų vagysčių ir kenkėjiškų programų.
Tvarkymo teisinis pagrindas - teisėtas Bendrovės interesas (BDAR 6 str. 1 d. f) p.). Šiuo tikslu tvarkomi
asmens duomenys: darbuotojo prisijungimai prie interneto svetainių ir jų turinys, kuomet internetu
naudojamasi Bendrovės jam darbo funkcijoms atlikti suteikta kompiuterine įranga, darbuotojui suteikto
elektroninio pašto srautas ir jo turinys, fiksuojami į Darbuotojui jo darbo funkcijoms atlikti suteiktą
kompiuterinę įrangą bei interneto tinklus įeinanti bei išeinanti komunikacija bei signalai.
3.5. įvykdyti kliento (kino bilieto pirkėjo) užsakymą. Tvarkymo teisinis pagrindas – sutarties
vykdymas (BDAR 6 str. 1 d. b). Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys: asmens vardas, pavardė, elektroninio
pašto adresas, gimimo data, telefono numeris, elektroninės bankininkystės duomenys (perkant bilietus
internetu), informacija apie atmestus ar nepavykusius mokėjimus.
3.6. sudaryti ir vykdyti sutartį su verslo partneriais. Tvarkymo teisinis pagrindas – sutarties
vykdymas (BDAR 6 str. 1 d. b). Šiuo tikslu tvarkomi: asmens vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas,
gimimo data, gyvenamoji vieta (adresas), telefono numeris, atsiskaitymo duomenys (banko sąskaitos
numeris ir pan.), PVM sąskaitos faktūros rekvizitai, informacija apie atmestus ar nepavykusius mokėjimus.
3.7. siekiant užtikrinti klientų, darbuotojų ir bendrovės turto saugumą. Šiuo tikslu tvarkomi vaizdo
duomenis ir įeigos kontrolės sistemos duomenys.
4. Nurodyti asmens duomenys yra tvarkomi veiklos įrašuose nurodytuose vietose.
5. Bendrovėje tvarkomų asmens duomenų gavimo šaltiniai:
5.1. darbuotojų pateikti duomenys;
5.2. valstybės institucijų teikiami duomenys apie darbuotojus;
5.3. kandidatų į darbuotojus pateikti duomenys;
5.4. kandidatų į darbuotojus duomenų bankų pateikta informacija;
5.5. klientų pateikti duomenys;
5.6. verslo partnerių (tiekėjų) pateikti duomenys;
5.7. vaizdo kamerų užfiksuoti duomenys;
5.8. įeigos kontrolės sistemoje užfiksuoti duomenys.

