PRIVATUMO POLITIKA
Ši Privatumo politika skirta informuoti Jus apie tai, kaip UAB "Realinija" (toliau – Bendrovė) tvarko asmens
duomenis.
Asmens duomenys yra tvarkomi laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento
(ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo
ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) bei Lietuvos
Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų.
Privatumo politikos nuostatos taikomos, kai mes tvarkome Jūsų asmens duomenis. Jei naršote šioje svetainėje,
laikoma, kad esate susipažinę su Privatumo politika. Mes galime pakeisti Privatumo politiką bet kuriuo metu
savo nuožiūra arba jeigu to reikalauja teisės aktai. Prieš naršydami svetainėje pasitikrinkite, ar esate susipažinę
su aktualia Privatumo politikos redakcija.
Šioje svetainėje gali būti nuorodos į kitas interneto svetaines. Jums naršant kitose interneto svetainėse ši
Privatumo politika netaikoma, todėl visuomet perskaitykite kitų paslaugų teikėjų privatumo pranešimus ir
tiesiogiai susisiekite su jais dėl asmens duomenų naudojimo.
INFORMACIJA APIE DUOMENŲ VALDYTOJĄ
Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB "Realinija", juridinio asmens kodas 302528330, adresas Vytenio
g. 46, Vilnius, tel: +37052137577, el. p. info@realinija.lt.
KOKIU TIKSLU TVARKOMI ASMENS DUOMENYS
Asmens duomenis mes naudojame tam, kad galėtume suteikti paslaugas Jums ar mūsų verslo klientams,
sudaryti sutartis su verslo partneriais, o taip pat toliau nurodytais tikslais:
-

tapatybės patvirtinimo,
užklausų, skundų administravimo,
Bendrovės (potencialių) verslo partnerių „pažink savo klientą“ principo įgyvendinimo, kuomet
Bendrovės teikiamos informacijos (potencialiems) verslo partneriams,
pasiūlymų potencialiems verslo partneriams ar klientams pateikimo,
siekdami apsaugoti asmenis, turtą,
apginti savo teises ir teisėtus interesus,
incidentų tyrimų atlikimo,
teisės aktuose nustatytų reikalavimų vykdymo,
Bendrovės paslaugų teikimo,
Bendrovės paslaugų tobulinimo, naujų paslaugų ir veiklos vystymo,
Bendrovės vidaus administravimo, buhalterinės apskaitos vykdymo,
darbuotojų atrankos,
savo įsipareigojimų tretiesiems asmenims, įskaitant mūsų verslo klientų, partnerių vykdymo,
skolų išieškojimo ir administravimo, pateikiant teisinius reikalavimus, siekiant jų įvykdymo ir gynimo,
gynimosi nuo mums pareikštų reikalavimų, ieškinių ir skundų,
statistiniais,
Bendrovės interneto svetainės priežiūros ir tobulinimo,
socialinių tinklų paskyrų administravimo,
komunikacijos.

Asmens duomenis tvarkome, kai (i) mus tai daryti įpareigoja teisės aktai, (ii) jei Jūs ketinate sudaryti ar
sudarėte su mumis sutartį, (iii) mūsų ar trečiųjų asmenų teisėto intereso pagrindu, ar, (iv) jei esame gavę Jūsų
sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo; (iv) tvarkyti duomenis būtina siekiant apsaugoti gyvybinius duomenų
subjekto ar kito fizinio asmens interesus.
DARBUOTOJŲ ATRANKA
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Darbuotojų atrankos proceso metu mes tvarkome Jūsų asmens duomenis tikslu atrinkti tinkamiausią kandidatą
į Bendrovės skelbiamą laisvą poziciją. Įprastai šiuo tikslu mes tvarkome tokius asmens duomenis kaip vardas,
pavardė, gimimo data, adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, informacija apie kandidato darbo
patirtį, informacija apie kandidato išsilavinimą, kvalifikaciją bei jos kėlimą, informacija apie galiojančias
licencijas, taip pat kitą informaciją, kurią pateikiate gyvenimo aprašyme, motyvaciniame laiške ar kituose
mums pateiktuose dokumentuose, įskaitant informaciją, kuri yra pateikta Linkedin profilyje, su atrankos
pokalbio vertinimu susijusi informacija.
Atrinkus tinkamą kandidatą, siekiant sudarytį darbo sutartį, papildomai gali būti renkami tokie duomenys kaip
asmens kodas, banko sąskaitos numeris.
Jei mus įpareigoja teisės aktai, įgyvendindami juose nustatytus imperatyvius reikalavimus mes taip pat galime
paprašyti pateikti specialių kategorijų asmens duomenis - duomenis apie sveikatą.
Kandidato asmens duomenis tvarkome atrankos proceso metu. Pasibaigus atrankos procesui kandidatų asmens
duomenys ištrinami.
VAIZDO STEBĖJIMAS BENDROVĖS PATALPOSE
Vaizdo stebėjimas vykdomas siekiant apsaugoti Bendrovės patalpose esantį turtą, atlikti incidentų tyrimus.
Duomenys tvarkomi teisėto intereso pagrindu. Vaizdo stebėjimas vykdomas Bendrovės patalpose, esančiose
Vytenio g. 46, Vilnius, ne didesnėje patalpų dalyje, nei tai yra būtina šioje Privatumo politikoje nurodytam
tikslui pasiekti. Apie vaizdo stebėjimą patalpose informuojama informacinėmis lentelėmis prieš patenkant į
stebėjimo lauką. Vaizdo stebėjimo duomenys saugomi 30 dienų. Jūs, kaip duomenų subjektas, galite
pasinaudoti šioje Privatumo politikoje nurodytomis teisėmis (žr. Privatumo politikos skyrių Jūsų teisės).
IŠ KUR IR KOKIUS ASMENS DUOMENIS GAUNAME
Asmens duomenų gavimas tiesiogiai iš duomenų subjekto
Asmens duomenis mes gauname Jums pateikus užklausas, įvairius skundus ar reikalavimus, susijusius su
Bendrovės paslaugų teikimu, pateikiant duomenis darbuotojų atrankos proceso metu, naršant svetainėje, Jums
bendraujant su mumis socialiniuose tinkluose ar stebint mūsų veiklą socialiniuose tinkluose, kreipiantis į mus
organizacijos ar įmonės, kurią atstovaujate vardu.
Mes tvarkome šiuos asmens duomenis, tačiau jais neapsiribojant:
-

su tapatybe susijusius duomenis: vardą (-us), pavardę (-es), gimimo datą, lytį;

-

naršymo svetainėje duomenis (plačiau žr. skyriuose Svetainės naudojimo statistika, Slapukai), su Jūsų
elgesiu socialiniuose tinkluose susijusius duomenis, tiek, kiek susiję su Bendrove, pvz. Jūsų lankymąsi
Bendrovės administruojamuose socialiniuose tinkluose,

-

kontaktinius duomenis: adresą, adresą korespondencijai, telefono numerį, el. pašto adresą,

-

su darbuotojų atranka susijusią informaciją (žr. Privatumo politikos skyrių Darbuotojų atranka),

-

vaizdo stebėjimo metu gautus duomenis.

Visus duomenis mums pateikiate laisva valia. Jei tam tikrų asmens duomenų nepateiksite, gali būti, kad
atitinkamų veiksmų mes negalėsime atlikti.
Asmens duomenų gavimas iš kitų asmenų
Informaciją apie Jus mes galime įskaitant, bet neapsiribojant gauti netiesiogiai iš organizacijų ir asmenų,
kuriuos/ kurias atstovaujate, iš juridinių asmenų, kurių atstovu, vadovu, už buhalterinę apskaitą atsakingu
asmeniu, valdybos nariu, galutiniu naudos gavėju esate.
Kai į mus kreipiasi juridiniai asmenys, sutarčių su tokiais juridiniais asmenimis sudarymo, pasiūlymų
pateikimo jiems tikslu mes galime gauti Jūsų kaip tokio juridinio asmens atstovo, vadovo, juridinio asmens
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savininko, dalininko, akcininko, naudos gavėjo, asmens turinčio balsavimo teisę toliau nurodytus asmens
duomenis:
-

su tapatybės nustatymu susijusius duomenis: vardą (-us), pavardę (-es), asmens kodą, gimimo datą,
lytį,

-

kontaktinius duomenis: adresą, adresą korespondencijai, telefono numerį, el. pašto adresą,

Mes taip pat galime gauti Jūsų, kaip organizacijos ar įmonės atstovo duomenis, iš viešai prieinamų šaltinių ar
paieškų sistemų.
Iš Bendrovės verslo partnerių mes galime gauti informaciją, nurodytą Privatumo politikos skyriuje Darbuotojų
atranka.
Netiesiogiai iš trečiųjų asmenų mes taip pat galime gauti tokius pačius duomenis, kokius gauname tiesiogiai,
kaip nurodyta aukščiau.
DALIJIMASIS INFORMACIJA
Paprastai Jūsų asmens duomenimis mes nesidaliname su kitais asmenimis. Tačiau tam, kad įvykdytume
įsipareigojimus savo verslo partneriams, klientams, vykdydami teisės aktų reikalavimus ar Bendrovės, ar
trečiosios šalies teisėto intereso pagrindu, Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti toliau nurodytiems
asmenims:
-

bet kuriai Bendrovės grupės įmonei tiek, kiek būtina teikiant paslaugas, Bendrovė finansinės apskaitos,
audito, įmonės valdymo tikslais, taip pat Bendrovės grupės įmonėms naudojant bendras informacines
sistemas, įrangą,

-

valdžios ir teisėsaugos institucijoms, įstaigoms,

-

teismams,

-

kitiems asmenims ar įstaigoms, jei tai daryti mus įpareigoja teisės aktai,

-

Bendrovei paslaugas teikiantiems asmenims, pvz.: teisininkams, auditoriams, draudimo įmonėms,
kitiems asmenims tiek, kiek būtina, kad atitinkama paslauga mums būtų tinkamai suteikta,

-

pasitelktiems duomenų tvarkytojams,

-

duomenų valdytojams, kuomet Bendrovė Jūsų asmens duomenis tvarko kaip duomenų tvarkytojas,

-

Bendrovės verslo partneriams,

-

(potencialiems) Bendrovės partneriams (verslo klientams), jiems įgyvendinant „pažink savo
klientą“ principą, tokiu atveju teikiama su Bendrovės (ar Bendrovės grupės) struktūra, vadovybe,
galutiniais naudos gavėjais susijusi informacija.

Vykdydami teisės aktuose nustatytus reikalavimus, Jūsų asmens duomenis galime perduoti ir kitiems šioje
Privatumo politikoje nenurodytiems asmenims.
Jūsų asmens duomenis perduosime kitiems asmenims, nei nurodyti šioje Privatumo politikoje, tik gavę Jūsų
sutikimą dėl tokio asmens duomenų perdavimo ar gavę Jūsų prašymą perduoti Jūsų asmens duomenis
konkretiems asmenims.
Perduodami Jūsų asmens duomenis kitiems asmenims mes visuomet laikomės duomenų minimizavimo
principo bei užtikriname perduodamų asmens duomenų konfidencialumą ir saugumą.
ASMENS DUOMENŲ TVARKYTOJAI
Kad įvykdytume savo įsipareigojimus, taip pat, kad užtikrintume Bendrovės veiklą bei kitais teisėtais tikslais
mes galime pasitelkti duomenų tvarkytojus (pvz. asmenis, kurie teikia mums duomenų centrų, serverių,
svetainės administravimo, dokumentų archyvavimo ir kitas paslaugas), kurie pagal mūsų nurodymus ir mūsų
nustatyta apimtimi tvarkys asmens duomenis tiek, kiek tai yra būtina asmens duomenų tvarkymo tikslams
pasiekti. Duomenų tvarkytoju gali būti ir bet kuri Bendrovės grupės įmonė.
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Pasirinkdami duomenų tvarkytojus, mes reikalaujame, kad duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas
organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, užtikrintų asmens duomenų saugumą ir
konfidencialumą.
BENDROVĖ KAIP DUOMENŲ TVARKYTOJAS
Kai teikiame tam tikras paslaugas tvarkomų asmens duomenų atžvilgiu, galime veikti ir kaip asmens duomenų
tvarkytojas. Tokiu atveju, mes veikiame pagal asmens duomenų valdytojo teisėtus nurodymus ir reikalavimus,
įskaitant susijusius su organizacinėmis ir techninėmis saugumą užtikrinančiomis priemones, ir tvarkome Jūsų
asmens duomenis laikydamiesi tokių asmens duomenų valdytojo teisėtų nurodymų.
ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS
Mes užtikriname, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams
pasiekti, ne ilgiau nei tai numato teisės aktai.
Įprastai asmens duomenis saugosime paslaugos teikimo, sutarties galiojimu metu ir 10 metų nuo paslaugos
suteikimo ar sutarties pabaigos, nebent ilgesni terminai būtų privalomi vykdant su dokumentų archyvavimu
susijusius reikalavimus ar kitus teisės aktuose nustatytus reikalavimus, ar ilgesni terminai būtų nurodyti
duomenų valdytojo.
Informaciją, susijusią su „pažink savo klientą“ principo įgyvendinimu, tuo atveju, jei sutartis su potencialiu
verslo partneriu ar klientu nebus sudaryta, saugosime 6 mėnesius nuo derybų dėl sutarties sudarymo pabaigos.
Pasibaigus saugojimo terminui surinktus asmens duomenis arba ištrinsime, sunaikinsime arba tokie duomenys
taps anoniminiais. Kai kurie kompiuterių failuose saugomi asmens duomenys tam tikrą laiką dar gali būti
prieinami pasibaigus jų saugojimo terminui duomenų atsarginių kopijų sistemose, tačiau prieiga prie tokių
asmens duomenų yra griežtai ribojama.
ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS IR KONFIDENCIALUMAS
Kadangi mes ypatingai vertiname Jūsų asmens duomenų saugumą, mes taikome tinkamas technines ir
administracines priemonės tam, kad mūsų surinkti asmens duomenys būtų apsaugomi nuo praradimo,
neleistino naudojimo ir pakeitimų.
Jūsų privatumas mums ypatingai svarbus, todėl visus asmens duomenis mes tvarkome griežtai laikydamiesi
konfidencialumo principo.
JŪSŲ TEISĖS
Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šiame skyriuje toliau nurodytas teises.
Teisė žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą.
Teisė susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi.
Teisė prašyti ištaisyti neteisingus, neišsamius ar netikslius asmens duomenis.
Teisė reikalauti sunaikinti asmens duomenis arba apriboti duomenų tvarkymo veiksmus, nustačius, kad
asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai.
Teisė nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, išskyrus atvejus, kai šie asmens duomenys yra
tvarkomi dėl mūsų ar trečiojo asmens teisėto intereso, jei Jūsų interesai nėra svarbesni.
Teisė atšaukti duotus sutikimus dėl duomenų tvarkymo.
Jūs galite prašyti ištrinti visus duomenis, kuriuos esame surinkę apie Jus ir tokiu būdu įgyvendinti teisę „būti
pamirštam“. Mes turime teisę atsisakyti tenkinti Jūsų prašymą „būti pamirštam“ teisės aktuose nustatytais
atvejais.
Jūs turite teisę reikalauti, kad Jūsų pateikti asmens duomenys, jeigu jie tvarkomi sutikimo ar sutarties pagrindu,
ir jeigu jie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, būtų „perkelti“, t.y. persiųsti kitam duomenų valdytojui
ar perduoti Jums susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, jeigu tai yra techniškai
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įmanoma (taikoma, jei asmens duomenis pateikėte Jūs ir jei asmens duomenys tvarkomi automatizuotomis
priemonėmis sutikimo pagrindu arba sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindu).
Jūs turite teisę nesutikti, kad Jums būtų taikomas tik automatizuotas duomenų tvarkymas, įskaitant
profiliavimą.
Paprastai prašomą informaciją mes Jums teiksime nemokamai, nebent Jūsų prašymai yra akivaizdžiai
nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio. Be to, jei Jūsų prašymai yra
akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, mes turime teisę atsisakyti vykdyti Jūsų prašymą. Jei savo prašyme
nenurodysite informacijos pateikimo formos, informaciją Jums pateiksime tokia pat forma, kokia gautas
prašymas.
Jei mūsų vykdomo Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisėtumas Jums kelia abejonę ar Jūs nesate patenkinti
susidariusios situacijos sprendimu, Jūs turite teisę dėl tokio asmens duomenų tvarkymo pateikti skundą
Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (adresu L. Sapiegos g. 17, Vilnius, el. pašto adresas ada@ada.lt,
interneto svetainė https://vdai.lrv.lt/) ar kompetentingam teismui. Mūsų veiksmus ar neveikimą Jūs turite teisę
skųsti.
Jei esate nepatenkinti susidariusios situacijos sprendimu, raginame pirmiausia kreiptis į Bendrovę šioje
Privatumo politikoje nurodytais kontaktais. Gavę Jūsų kreipimąsi, mes atsakysime Jums ne vėliau kaip per 1
mėnesį. Išimtiniais atvejais dėl svarbių priežasčių, informavę Jus apie tai, atsakymo terminą galime pratęsti.
Tokiu atveju pratęstas terminas, jei teisės aktai nenumato kitokio termino negali, negali būti ilgesnis kaip 3
mėnesiai nuo prašymo gavimo dienos.
DUOMENYS SVETAINĖS SERVERYJE
Serveris, kuriame veikia mūsų svetainė, gali įrašyti užklausas, kurias pateikiate serveriui (atidarytos svetainės
adresas, Jūsų IP adresas, prisijungimo laikas, naršyklės aprašas, protokolo versija ir užklausos metodas). Šie
duomenys naudojami saugiam ir tinkamam svetainės veikimui užtikrinti. Be to, esant poreikiui, duomenys
naudojami galimiems saugumo pažeidimams tirti.
Mes tvarkome šiuos duomenis, remdamiesi teisėto intereso principu, siekdami užtikrinti techninį svetainės
prieinamumą ir saugumą. Duomenys saugomi ne ilgiau kaip 7 dienas.
SVETAINĖS NAUDOJIMO STATISTIKA
Siekdami tobulinti mūsų svetainę, renkame įvairius svetainės lankytojų duomenis. Mums svarbu, kokia
informacija yra įdomi svetainės lankytojams, kaip dažnai jie jungiasi, kokias naršykles ir įrenginius naudoja.
Statistinę informaciją renkame naudodami „Google Analytics“ įrankį, kuris leidžia fiksuoti ir analizuoti
nurodytus duomenis. Daugiau informacijos apie tai, kaip veikia „Google Analytics“ ir kokią informaciją šis
įrankis leidžia rinkti ir analizuoti, galite rasti čia:
https://support.google.com/analytics/answer/1012034?hl=lten&ref_topic=6157800.
Bet kada galite išjungti funkciją rinkti duomenis apie Jus naudojant „Google Analytics“ funkciją. Kaip tai
padaryti, detali informacija čia: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.
„Google Analytics“ įrankį teikia įmonė „Google Inc.“, veikianti JAV. Tai reiškia, kad duomenys, renkami
naudojant minėtą įrankį, perduodami už Europos ekonominės erdvės ribų.
Svetainės lankomumo statistika saugoma ne ilgiau kaip 2 metus.
SLAPUKAI
Dalis duomenų svetainėje renkama naudojant slapukus.
Kas yra slapukai?
Slapukai yra nedidelės apimties failas, kurį svetainė išsaugo Jūsų įrenginyje ir kuris yra naudojamas kiekvieną
kartą apsilankius puslapyje. Tokie veiksmai atliekami daugumos svetainių. Saugojami slapukai leidžia
svetainei užtikrinti funkcionalumą, pavyzdžiui: tam tikrą laikotarpį prisiminti Jūsų veiksmus ir pasirinktus
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nustatymus pvz. kalbą. Tai užtikrina lengvesnį svetainės naudojimą, kadangi kiekvieną kartą, kai atidarote
svetainę ar lankotės skirtinguose jos languose, nereikia pakartotinai pasirinkti nustatymų.
Kokius slapukus naudojame ir kodėl?
Svetainėje naudojame šiuos slapukus
Slapukas
Evo_session

_ga

_gat_*
_gid
_allowcookies

Paskirtis
Būtinas. Sisteminis slapukas saugo informaciją apie vartotojo sesiją.
Statistinis. Naudoja „Google Analytics“, kad įvertintų vartotojo
apsilankymo tikslus, parengtų ataskaitas apie tinklalapio aktyvumą
svetainių operatoriams ir pagerintų vartotojų patirtį besilankant
svetainėje
Statistinis. Naudojamas „Google Analytics“ statistinei informacijai
apie interneto svetainės lankomumą rinkti (renkama informacija apie
naudojamą naršyklę, kompiuterį, apsilankymus, praleistą laiką)
Statistinis. Naudojamas „Google Analytics“ statistinei informacijai
apie interneto svetainės lankomumą rinkti (renkama informacija apie
naudojamą naršyklę, kompiuterį, apsilankymus, praleistą laiką)
Būtinas. Sisteminis slapukas, unikalus identifikatorius. Renka
informaciją ar naudotojui jau buvo parodytas slapukų pasirinkimo
langelis.

Galiojimo
laikas
Iki
svetainės
lango uždarymo
2 metai
Iki
svetainės
lango uždarymo
24 valandos
1 mėnuo

Kaip valdyti slapukus?
Jūs galite išjungti slapukus ar ištrinti jau įrašytus slapukus savo naršyklėje, naudojantis naršyklės Pagalbos
(Help) funkcija. Be to, dauguma naršyklių siūlo įsidiegti įrankį draudžiantį slapukų diegimą. Jums išjungus
slapukus, uždraudus jų diegimą tinkamas mūsų svetainės veikimas gali būti apribotas, be to, gali reikėti iš
naujo nustatyti svetainės parinktis (nustatymus).
Slapukai įdiegiami Jūsų įrenginyje tik gavus Jūsų sutikimą, išskyrus slapukus, kurie yra būtini tinkamam
techniniam svetainės veikimui užtikrinti. Negavus Jūsų sutikimo naudoti slapukus dalis svetainės funkcijų gali
dalinai ar visiškai neveikti. Dėl šios priežasties svetainės lankytojams patariame sutikti su slapukų naudojimu.
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PRIVACY POLICY
This Privacy Policy is intended to inform you on how UAB "Realinija" (hereinafter referred to as we or
Company) handles your personal data.
Personal data is processed in accordance with the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and
of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal
data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection
Regulation) and the requirements of the Law on Legal Protection of Personal Data of the Republic of
Lithuania.
The provisions of the Privacy Policy apply when we process your personal data. If you are browsing this
website, you are deemed to have read the Privacy Policy. We may amend the Privacy Policy at any time at
our own discretion or as required by the law. Please make sure you have read the latest version of the Privacy
Policy before browsing the website.
This website may contain links to other websites. This Privacy Policy does not apply when you browse other
websites, and you should always read the privacy notices of other service providers and contact them directly
regarding the use of personal data.
INFORMATION ON THE DATA CONTROLLER
The Controller of your personal data is UAB "Realinija", registration No. 302528330, address Vytenio g. 46,
Vilnius, tel. +370 5 213 7577, email info@realinija.lt.
PURPOSES OF THE PROCESSING OF PERSONAL DATA
We use personal data to provide services to you or our business customers, to enter into agreements with
business partners and for the following purposes:
-

Identification;
Management of inquiries and complaints;
Implementation of the Know Your Customer principle in the Company;
Implementation of the Know Your Customer principle with respect to the Company’s (potential)
business partners, when the Company is providing information to (potential) business partners;
Presenting offers to potential business partners or customers;
Protecting people and property;
Defending its rights, legitimate interests;
Conducting incident investigations;
Executing obligations provided for by the law;
Provision of Company services;
Improvement of Company services, development of new services and business;
Internal Company administration, accounting;
Employee selection;
Fulfilment of our obligations to third parties, including our business customers, partners;
Debt recovery and administration, filing of legal claims for the purpose of the exercise or defence
thereof, defending against claims, lawsuits and complaints filed against us;
Statistics;
Maintenance and improvement of the Company website;
Management of social media accounts;
Communication.

We process personal data when (i) we are required to do so by the law, (ii) you intend to or have entered into
an agreement with us, (iii) there is a legitimate interest of our company or third parties, or (iv) we have
obtained your consent to the processing of personal data, (iv) processing is necessary to protect the vital
interests of the data subject or another natural person.
EMPLOYEE SELECTION
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During the employee selection process, we process your personal data for the purpose of selecting the most
suitable candidate for the vacancy announced by Company. For this purpose, we usually process personal
data such as name, surname, date of birth, address, e-mail address, telephone number, information about the
candidate’s work experience, information about the candidate’s education, qualifications and training,
information about valid licenses, as well as other details provided in your resume, cover letter or other
documents provided to us, including the information provided on your LinkedIn profile and information
related to the evaluation of the selection interview.
After selecting a suitable candidate for the purpose of concluding an employment contract, additional data
may be collected, such as personal identification number, bank account number.
If required by the law, to comply with the mandatory requirements set out therein, we may also ask you to
provide the following special category personal data: data concerning your health (for example, where the
law requires us to assess the information on good repute).
We process the candidate’s personal data during the selection process. After selecting a suitable candidate,
the personal data of the candidates will be deleted.
VIDEO SURVEILLANCE IN COMPANY'S PREMISES
Video surveillance is carried out to protect the property on Company's premises and to conduct incident
investigations. Data are processed on the basis of a legitimate interest. Video surveillance is performed at the
Company's premises located at Vytenio str. 46, Vilnius, not in a larger part of the premises than is necessary
to achieve the purpose specified in this Privacy Policy. Indoor video surveillance is informed by information
boards before entering the surveillance field. Video surveillance data shall be stored for 30 calendar days. As
a data subject, you can exercise the rights set out in this Privacy Policy (see the Your Rights section of the
Privacy Policy).
SOURCES AND TYPES OF DATA WE ACQUIRE
Personal Data Obtained Directly from the Data Subject
We receive personal data when you make inquiries, various complaints or claims related to the provision of
services of Company or Company partners (including complaints related to lost or missing luggage), provide
data during the employee selection process, browse our website, interact with us on social media, follow us
on social media or contact us on behalf of the organization or company you represent, video surveillance in
the premises we use.
We process the personal data including but not limited to:
-

Identity-related data: name(s), surname(s), date of birth, gender,

-

Website browsing data (for more details, see sections Browsing Statistics and Cookies), data related
to your behaviour on social networks, as far as Company is concerned, e.g. your visits to social
media accounts managed by Company;

-

Contact details: address, correspondence address, telephone number, e-mail address;

-

information related to the employee selection process (see section Employee Selection of the Privacy
Policy);

-

data of the video in progress.

All data is provided to us of your own free will. If you do not provide certain personal data, we may be
unable to take appropriate action.
Personal Data Obtained from Other Persons
We may obtain information about you, including but not limited to, indirectly from the organizations and
individuals you are representing, from the legal entities in which you are a representative, a manager, a
person responsible for accounting, a member of the board or the final beneficiary.
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When we are contacted by legal entities, for the purposes of entering into agreements with such legal entities
and submitting our proposals, we may receive the following personal data related to you as a representative,
manager, owner, venturer, shareholder, beneficiary or holder of voting rights at such legal entity:
-

Identification-related data: name(s), surname(s), date of birth, gender;

-

Contact details: address, correspondence address, telephone number, e-mail address;

We may also obtain the data of you as a representative of an organization or a company from publicly
available sources or search engines.
We may obtain the information listed in the Employee Selection section of the Privacy Policy from Company
Business Partners.
We may also receive the same direct data indirectly, from third parties, as described above.
SHARING OF INFORMATION
We do not usually share your personal information with other parties. However, in order to fulfil our
obligations to our business partners, customers, to comply with the legal requirements or on the basis of a
legitimate interest of Company or a third party, your personal data may be transferred to the following
persons:
-

Any company of the Company Group to the extent necessary for the provision of services, for the
purposes of financial accounting, auditing and corporate governance of Company, as during the use
of integrated information systems and equipment by Company Group companies;

-

Government and law enforcement institutions, authorities;

-

Other persons or authorities, if required to do so by the law;

-

Company service providers, such as:
lawyers, auditors, insurance companies,
other persons to the extent necessary for the respective service to be provided to us properly;

-

Data processors involved;

-

Data controllers when Company processes your personal data as a data processor;

-

Company business partners,

-

(Potential) Company partners (business customers) in their implementation of the Know Your
Customer principle, in which case information related to the structure, management and final
beneficiaries of Company (or Company group) is provided.

In accordance with the legal requirements, we may transfer your personal data to other persons not specified
in this Privacy Policy.
We will only transfer your personal data to persons other than those indicated in this Privacy Policy with
your consent to such personal data transfer or upon receipt of your request to transfer your personal data to
specific persons.
When transferring your personal data to other persons, we always follow the principle of data minimization
and ensure the confidentiality and security of the personal data transferred.
PERSONAL DATA PROCESSORS
In order to fulfil our obligations, as well as to ensure the operations of Company and for other legitimate
purposes, we may use data processors (e.g. persons providing us with data centre, server, website
administration, document archiving, accounting and other services) who process the personal data in
accordance with our instructions and within the scope determined by us to the extent necessary to achieve the
purposes of the processing of personal data. Any company in the Company group can also act as a data
processor.
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When selecting the data processors, we require that the data processors have appropriate organizational and
technical safeguards in place to ensure the security and confidentiality of personal data.
COMPANY AS A DATA PROCESSOR
When we provide certain services related to the personal data we process, we may also act as a personal data
processor. In such cases we act in accordance with the lawful instructions and requirements of the personal
data controller, including those related to organizational and technical safeguards, and process your personal
data in accordance with the lawful instructions of such personal data controller.
TIME LIMITS FOR THE STORAGE OF PERSONAL DATA
We ensure that your personal data is processed for no longer than is necessary to achieve the purposes for
which the data is processed, no longer than provided for by the legislation.
We will usually store the personal data during the provision of services and the term of the agreement, and
for 10 years after the provision of the services or the end of the agreement, except when longer terms are
required to comply with the document archiving or other legal requirements or longer terms are specified by
the data controller.
If an agreement with a potential business partner or customer is not concluded, we will store the information
related to the implementation of the Know Your Customer principle for 6 months from the end of the
contract negotiations.
Upon the expiration of the storage period, the personal data collected will either be deleted, destroyed or
anonymised. Some personal data stored in computer files may still be available for a period of time on data
backup systems after the expiration of the storage period, but access to such personal data is strictly limited.
SECURITY AND CONFIDENTIALITY OF PERSONAL DATA
Since we especially value the security of your personal data, we use appropriate technical and administrative
safeguards to protect the personal data collected against loss, unauthorized use and alteration.
Your privacy is of the utmost importance to us, which is why we handle all personal data strictly in
accordance with the principle of confidentiality.
YOUR RIGHTS
As a data subject, you have the following rights listed below in this section.
The right to know (be informed) about the processing of your personal data.
The right to access your data and to be informed on how it is being processed.
The right to request the rectification of incorrect, incomplete or inaccurate personal data.
The right to require the destruction of personal data or the restriction of the processing of data if it is
established that personal data is processed unlawfully or fraudulently.
The right to object to the processing of personal data, except in cases where such personal data is
processed in the legitimate interest of our company or a third party, and your interests are not overriding.
The right to withdraw consent to the processing of your data.
You can request the erasure of all data we have collected about you in order to exercise your “right to be
forgotten”. We have the right to refuse your request “to be forgotten” in cases provided for by the law.
You have the right to request that the personal data you have provided, if it is processed on the basis of
consent or agreement and the processing is performed using automated means, be transferred, i.e.
forwarded to another controller or provided to you in a structured, commonly used and machine-readable
format, if technically possible (this applies if you have provided the personal data yourself and if the
personal data is processed using automated means on the basis of consent or conclusion and performance of
an agreement).
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You have the right not to be subject to solely automated processing of your data, including profiling.
We will normally provide you with the requested information free of charge, unless your requests are
manifestly unfounded or disproportionate, in particular because of their repetitive content. Furthermore, if
your requests are manifestly unfounded or disproportionate, we have the right to refuse to comply with your
request. If you do not provide a form for submitting the information in your request, we will provide you
with the information in the same form as the request was received.
If you have doubts about the lawfulness of the processing of your personal data or you are not satisfied with
the solution to the situation, you have the right to submit a complaint regarding such processing of
personal data with the State Data Protection Inspectorate (address: L. Sapiegos 17, Vilnius, e-mail:
ada@ada.lt, website: https://vdai.lrv.lt/) or a competent court. You have the right to complain about our
actions or omissions.
If you are dissatisfied with the solution to the situation, we encourage you to contact Company first, using
the contact details indicated in this Privacy Policy. Upon receipt of your request, we will respond to you
within one month. In exceptional cases, for valid reasons, we may extend the deadline for our response by
informing you hereof. In that case, the extended period shall not exceed three months from the date of receipt
of the request, unless otherwise provided for in the legislation.
If you suffer material or non-material damage as a result of our breach of your rights as a data subject, you
are entitled to receive a compensation.
DATA ON THE WEBSITE SERVER
The server hosting our website may record the requests you present to the server (address of the website
opened, your IP address, session duration, browser description, protocol version and request method). This
data is used to ensure safe and proper functioning of the website. In addition to that, if necessary, the data is
used to investigate potential security breaches.
We process this data on the basis of the principle of legitimate interest, to ensure the technical availability
and security of the website. The data is stored for no longer than seven days.
WEBSITE USAGE STATISTICS
To improve our website, we collect various data related to website visitors. It is important for us to know
which information is interesting to our website visitors, how often they connect, which browsers and devices
they use.
We collect statistical information using Google Analytics tools which allow us to capture and analyse the
reported data. For more information on how Google Analytics works and the information these tools allow to
collect and analyse, please visit
https://support.google.com/analytics/answer/1012034?hl=lten&ref_topic=6157800.
You can turn off the function allowing us to collect data about you using Google Analytics at any time. To
do that, follow the detailed instructions below: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.
Google Analytics is powered by Google Inc. based in the US. This means that the data collected using this
tool is transmitted outside the European Economic Area.
Website traffic statistics are stored for a maximum of two years.
COOKIES
Some data on the website is collected using cookies.
What Are Cookies?
Cookies are small files that a website stores on your device and uses each time you visit that website. Such
practice is common on most websites. Stored cookies allow the website to ensure functionality, e.g. to
remember your actions and selected settings, e.g. language, for a certain period of time. This makes it easier
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to use the website, as you don't have to reselect the settings every time you open the website or visit a
different page.
What Types of Cookies Do We Use and Why?
We use the following cookies on the website.
Name

Provider

evo_session

Company

_ga

Google
Analytics

_gid

Google
Analytics

_gat

Google
Analytics

_allowcookies

Company

Description, Purpose

Duration

Saves data about a user’s session.

Until
the
moment the
site window
is closed
Used to identify the objectives of website visitors, 2 years
generate website activity reports for site managers and
improve the experience of visitors using the website.
Used to collect statistical information on website traffic 1 day
(collects information on website traffic, IP address, visits,
time spent on the website).
This cookie is used to limit the amount of data that Google Until
the
captures on high-traffic websites.
moment the
site window
is closed
A system cookie that identifies and collects information 1 month
about visitor consents in privacy settings.

How Can You Manage the Cookies?
You can disable the cookies or delete those already stored on your browser using the browser's Help function.
In addition to that, most browsers offer tools that prevent the cookies from being installed. If you disable the
cookies by preventing their installation, it may restrict the proper functioning of our website and may require
you to reset the preferences (settings) of the website.
Cookies are installed on your device only with your consent, except for cookies that are necessary for
ensuring the proper technical functioning of the website. Without your cookie consent, some features of the
website may be partially or completely unavailable. For this reason, we advise our website visitors to accept
the use of the cookies.
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