Priedas dėl ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO
prie Pirkimo-Pardavimo Sutarties

Šis priedas yra taikomas, kai sudarant ar vykdant šalių sudarytą pirkimo – pardavimo sutartį
(toliau – Sutartis) yra tvarkomi Asmens duomenys. Priedas turi būti aiškinamas atsižvelgiant
į Sutarties sąlygas.
1. Sąvokos
1.1.Asmens duomenys – visa informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybę tiesiogiai arba
netiesiogiai galima nustatyti, pasinaudojant asmenį identifikuojančiais duomenimis (vardas,
pavardė, adresas, asmens kodas ir pan.) arba pagal asmeniui būdingus fizinės, fiziologinės,
genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.
1.2.Asmens duomenų tvarkymas – visi automatizuotomis arba neautomatizuotomis
priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekami veiksmai.
2. Pagrindinės asmens duomenų tvarkymo sąlygos
2.1.Asmens duomenys tvarkomi šia tvarka:
2.1.1. Pardavėjas netikrina Pirkėjo perduodamų Asmens duomenų tvarkymo teisėtumo ir
laiko, o Pirkėjas garantuoja ir patvirtina, kad Pirkėjo perduodami Asmens duomenys
yra teisėtai surinkti, valdomi, naudojami bei tvarkomi ir Pirkėjas turi teisę perduoti
Asmens duomenis Pardavėjui.
2.1.2. Pardavėjas iš Pirkėjo gautus Asmens duomenis naudoja, valdo ir tvarko Sutarties
įvykdymo tikslu. Šiuo pagrindu Pardavėjas Asmens duomenis gali atskleisti ir pagal
Sutartį prekes pristatančiam kurjeriui ar kitam trečiajam asmeniui dalyvaujančiam
užsakymų vykdymo procese.
2.1.3. Perduodamų Asmens duomenų apimtis ir saugojimo terminas yra nustatomi pagal
Prekes ar Paslaugas, kurių pageidauja arba kurias pagal Sutartį įsigyja Pirkėjas.
2.1.4. Pardavėjas Asmens duomenis tvarko ne ilgiau nei tai yra būtina Sutarties tikslams
pasiekti, nebent jis turi teisėtą pagrindą tvarkyti Asmens duomenis ilgiau.
2.1.5. Pirkėjas užtikrina saugų Asmens duomenų perdavimą Pardavėjui (slaptažodžiu, ribota
prieiga šifruote ar pan. būdu).
2.1.6. Pardavėjas savo interneto svetainėje skelbia ir saugo naujausią šio priedo versiją ir
privatumo politikos sąlygas.
3. Kitos sąlygos
3.1.Jei Asmens duomenų subjektas ir/ ar įgaliota institucija Pardavėjui praneša, kad Asmens
duomenis surinkti, naudojami, valdomi, tvarkomi neteisėtai, Pardavėjas tokios informacijos
netikrina, bet laiko, kad ji yra teisinga ir turi teisę sustabdyti visus ar dalį Asmens duomenims
tvarkymo veiksmų. Pirkėjas padengia visas dėl to Pardavėjo patirtas išlaidas, kaštus, žalą ir
nuostolius, įskaitant ir kompetentingų institucijų paskirtas baudas.
3.2. Šalys įsipareigoja savo lėšomis ir jėgomis įgyvendinti tinkamas organizacines ir technines
priemones, skirtas apsaugoti Asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo,
pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
3.3.Jei Pirkėjas nevykdo su Asmens duomenų apsauga susijusių įsipareigojimų, nustatytų
šioje Sutartyje ir/ar kylančių iš teisės aktų reikalavimų ir/ar privalomų nurodymų, ar Pirkėjo
pateikti patvirtinimai ar garantijos tampa neteisingomis, Pardavėjas turi teisę sustabdyti
Sutarties vykdymą tiek, kiek tai yra susiję su Asmens duomenų bet kokiu naudojimu Sutarties
vykdymui, iki tol, kol Pirkėjas pradės tinkamai vykdyti tokias pareigas ir pašalins pasekmes,
kilusias dėl tokio pareigų nevykdymo. Pirkėjas padengia visas dėl to Pardavėjo patirtas
išlaidas, kaštus, žalą ir nuostolius
3.4.Kai Pirkėjas arba Pirkėjo klientas perduoda garantiniam remontui ar gražina Prekę,
Pirkėjas yra atsakingas už informaciją ir duomenis, įskaitant ir Asmens duomenis, esančius
tokioje Prekėje. Tokiu atveju Pardavėjas neprivalės užtikrinti, kad Prekėje esanti informacija
ir duomenys būtų tvarkomi teisėtai.

