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(Toliau tekste vadinamas – Vilniaus Pergalė)
Tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų, Vilniaus Pergalė
supranta, kad Kliento asmens duomenų konfidencialumas ir apsauga yra itin svarbūs. Vilniaus Pergalė įsipareigoja
tvarkyti Kliento asmens duomenis laikydamasi teisės aktų keliamų, asmens duomenų tvarkymo reikalavimų ir
užtikrinti asmens duomenų tvarkymo veiksmų teisėtumą.
DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAS
Asmens duomenys renkami tiktai tiesiogiai iš asmens duomenų subjekto ir tvarkomi Vilniaus Pergalės valdomo
tinklalapio lankytojų registravimui interneto puslapyje siekiant suteikti galimybę tinklalapio registruotiems
lankytojams internetu dalyvauti Vilniaus Pergalės vykdomuose žaidimuose (loterijose). Asmens duomenys yra
tvarkomi sudarant žaidimo dalyvių sąrašą ir iš jų išrenkant žaidimo laimėtojus, taip pat tam, kad būtų įvykdyta
duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė (pavyzdžiui, mokesčių deklaravimo ir kitos įstatymų numatytos
prievolės).
DUOMENŲ TVARKYMO KATEGORIJOS
Vilniaus Pergalė aukščiau išvardintų tikslų įgyvendinimui tvarkys šiuos Jūsų duomenis:
⁃ Vardas, Pavardė;
⁃ Kontaktiniai duomenys (telefono numeris, adresas, elektroninis paštas);
⁃ Įgaliojimų (atstovavimo) duomenys, įskaitant atstovų asmens kodus, adresus, kontaktinius duomenis.
DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS
Duomenys bus saugomi tiek laiko, kiek reikia įsipareigojimams pagal žaidimo taisykles įvykdyti. Tačiau, bet
kokiu atveju, ne ilgiau negu iki Jūsų pageidavimo būti užmirštam (t.y., iki Jūs pats išreikšite pageidavimą nutraukti
savo asmens duomenų tvarkymą) išskyrus atvejus, kai saugoti Jūsų duomenis Vilniaus Pergalę įpareigoja įstatymai
ar kiti teisės aktai.
Savo pageidavimą būti užmirštam galite išreikšti elektroniniu paštu info@pergale.lt
DUOMENŲ GAVĖJAI
⁃ Vilniaus Pergalės darbuotojai, atsakingi už žaidimų administravimą;
⁃ Informacinių sistemų, kurias Vilniaus Pergalė naudoja santykių su Partneriais valdymui, tiekėjai ir prižiūrėtojai;
⁃ Mokesčių inspekcija;
⁃ Vilniaus Pergalės pasitelkiami kiti partneriai, susiję su žaidimų organizavimu ir vykdymu;

⁃ Duomenų subjektas – Vilniaus Pergalė užtikrina teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su
savo asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti neteisingus duomenis ir įgyvendinti kitas Lietuvos Respublikos
asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose numatytas teises.
KONFIDENCIALUMAS IR SAUGUMAS
Vilniaus Pergalės įgalioti asmenys arba darbuotojai, turintys teisę aukščiau numatytų tikslų įgyvendinimui tvarkyti
asmens duomenis, įsipareigoja laikytis konfidencialumo principo ir laikyti paslaptyje bet kokią su asmens

duomenimis susijusią informaciją, su kuria jie susipažino vykdydami savo pareigas, nebent tokia informacija būtų
vieša pagal galiojančių įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatas.
Vilniaus Pergalės kompiuterinis tinklas, yra apsaugotas nuo prisijungimo iš išorės. Prie puslapio administravimo ir
valdymo prisijungti galima tik turint prieigas.
Antivirusinės sistemos automatiškai atnaujinamos atsiradus naujausiems antivirusinės sistemos atnaujinimams.
Darbuotojų kompiuteriuose esančios kompiuterinės bylos, kuriose kaupiami asmens duomenys, nėra prieinamos
kitų kompiuterių vartotojams, kadangi kiekvienas vartotojas turi slaptažodį su kuriuo jungiasi prie savo kompiuterio
paskyros, o taip pat kiekvienas vartotojas turi tik jam skirtas prieigos prie Vilniaus Pergalėje naudojamos informacijos,
teises.

Už teisingą duomenų pateikimą atsako duomenis pateikę asmenys teisės aktų
numatyta tvarka. Bendrovė neturi pareigos tikrinti ir netikrina asmenų pateiktų duomenų
tikrumo.
SUTINKU, kad VILNIAUS PERGALĖ tvarkytų mano asmens duomenis tokia apimtimi ir
tokiais tikslais, kaip yra nurodyta šiame Sutikime, įskaitant, kad mano asmens duomenys būtų
teikiami ir tretiesiems asmenims, kaip tai nurodyta šiame Sutikime.

