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Atnaujintas 2021.08.18 

 
Šis privatumo pranešimas yra sukurtas vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 
2016/679 (toliau - BDAR) dėl visų Europos Sąjungos (ES) ir Europos ekonominės erdvės (EEE) piliečių 
duomenų apsaugos ir privatumo. 
Asmens duomenys tvarkomi veiklose, kurios yra organizuojamos dalyvaujant Erasmus+ projekto „Išmaniųjų 
įgūdžių ugdymas“ (toliau „SMARTIES“ projektas, Projektas), sutarties numeris 2019-1-SK01-KA204-060691 

(i) Duomenų valdytojas (toliau - Bendrovė) - e-code asociacija (adresas: Slnečná 1164/7, 963 01 

Krupina, Slovakija, kodas 30792649); 

(ii) Duomenų valdytojo duomenų apsaugos pareigūną galite pasiekti šiuo kontaktu: rado@e-code.sk  

(iii) Projekto partneriai: 

a. e-code (http://www.e-code.sk/), valdantysis partneris; 

b. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (https://www.bme.hu/); 

c. European Grants International Academy Srl (https://www.egina.eu/; 

d. Aarhus Universitet (https://www.au.dk/); 

e. Kauno mokslo ir technologijų parkas (http://kaunomtp.lt/). 

(iv) Asmens duomenys gali būti surinkti: 

a. Kai Jūs patys juos pateikiate mums, Jums sutikus; 

b. Kai duomenys užfiksuojami viešų renginių metu fotografuojant ir / ar filmuojant renginį; 

c. Kai naudojatės mūsų paslaugomis, pavyzdžiui, skambinate mums, siunčiate trumpąją žinutę 

(SMS), naršote internete, lankotės mūsų interneto svetainėse ar socialinėse paskyrose, 

naudojatės mūsų produktais ir pan.; 

d. Kai mums Jūsų duomenis perduoda projekto partneriai 

(v) Duomenų tvarkymas yra vykdomas remiantis šiais principais, kaip yra nurodyta BDAR 5 straipsnyje:  

a. teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas; 

b. tikslo apribojimo principas; 

c. duomenų kiekio mažinimo principas; 

d. tikslumo principas; 

e. saugojimo trukmės apribojimo principas; 

f. vientisumo ir konfidencialumo principas. 

(vi) Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome ir kokiais tikslais: 

Duomenų tvarkymo 
tikslas 

Tvarkomi asmens 
duomenys 

Duomenų tvarkymo 
trukmė 

Duomenų tvarkymo 
pagrindas 

Registracija į 
konferenciją 
SMARTIES: 
Technologijos 
keičiančios miestą, 
registracijos 
pakvietimo ir/ar, 
dalyvio pažymėjimo 

Vardas, pavardė, 
atstovaujama 
organizacija/įmonė, 
atstovaujamos 
organizacijos/įmonės 
adresas, kontaktinis el. 
pašto adresas 

Po Projekto pabaigos 
iki 2 mėn. 

Sutikimas, BDAR 6 str. 
1a 

mailto:rado@e-code.sk
http://www.e-code.sk/
https://www.bme.hu/
https://www.egina.eu/
https://www.au.dk/
http://kaunomtp.lt/
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kūrimas 

Įrodymų apie įvykusią 
veiklą saugojimas, 
atskaitomybei 

Vardas, pavardė, 
atstovaujama 
organizacija/įmonė, 
atstovaujamos 
organizacijos/įmonės 
adresas, kontaktinis el. 
pašto adresas, foto / vaizdo 
medžiaga 

5 metai po Projekto 
pabaigos 

Teisinė prievolė, BDAR 
6 str.  1c 

Komunikacija 
naujienlaiškiais 

Vardas, pavardė, 
atstovaujama 
organizacija/įmonė, 
atstovaujamos 
organizacijos/įmonės 
adresas, kontaktinis el. 
pašto adresas 

Iki sutikimo 
atšaukimo 

Sutikimas, BDAR 6 str. 
1a 

Projekto veiklų 
viešinimas 

Foto, vaizdo medžiaga 5 metai po Projekto 
pabaigos 

Teisėtas interesas, 
BDAR 6 str. 1f 

Tinklapio veikimo 
analitika 

Informacija, renkama 
slapukais _ga, 
_gat_gtag_UA_1519082721, 
_gid, pII_language 

Pagal konkretaus 
slapuko nustatymus 

Teisėtas interesas, 
BDAR 6 str. 1f 

(vii) Slapukais tvarkomi asmens duomenys tinklapyje https://smarties.e-code.sk/ : 

Slapuko pavadinimas ir 
paskirtis 

Tvarkomi asmens duomenys Duomenų 
tvarkymo 
trukmė 

Duomenų 
tvarkymo 
pagrindas 

_ga - analitinis slapukas, 
naudojamas statistinei 
tinklapio informacijai 
rinkti 

Apskaitai naudojami IP adresai ir 
unikalūs ID numeriai. Apskaitos 
rezultatas statistinis Skaitliuko apskaita 
vykdoma per „Google analytics“ 

2 metai BDAR 6 straipsnio 1 
dalies f punktas – 
teisėtas interesas 

_gat - funkcinis slapukas, 
ribojantis užklausų, 
pateiktų per „Google“, 
skaičių 

Jis neįrašo jokios informacijos apie 
naudotoją 

Iki sesijos 
pabaigos 

BDAR 6 straipsnio 1 
dalies f punktas – 
teisėtas interesas 

_gid – analitinis slapukas, 
naudojamas statistinei 
tinklapio informacijai 
rinkti 

Šis slapukas kaupia ir atnaujina 
informaciją apie Jūsų lankytus šio 
tinklapio puslapius 

24 val. po 
sesijos 
pabaigos 

BDAR 6 straipsnio 1 
dalies f punktas – 
teisėtas interesas 

pII_language, slapukas, 
užfiksuojantis naudotojo 
pasirinktą kalbą 

Užfiksuoja, kokią kalbą pasirinko 
tinklapio lankytojas` 

24 val. BDAR 6 straipsnio 1 
dalies f punktas – 
teisėtas interesas 

https://smarties.e-code.sk/
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(viii) „SMARTIES“ projekto kūrimo ir įgyvendinimo metu sukurta nuotraukų ir vaizdo medžiaga 

skleidžiama per "SMARTIES" projekto ir Projekto partnerių svetaines bei socialinės žiniasklaidos 

kanalus, skleidžiant informaciją apie „SMARTIES“ projekto rezultatus; 

(ix) trečiajai šaliai jokie asmens duomenys neteikiami; 

(x) Jūsų teisės: kiekvienas gali paklausti informacijos apie savo asmeninius duomenis, saugomus 

„SMARTIES“ projekto tikslais, ir paprašyti juos ištaisyti, pašalinti iš duomenų bazės per projektų 

svetainę (adresu) http://smarties.e-code.sk/, apriboti duomenų tvarkymą ir prieštarauti 

tvarkymui, taip pat kiekvienas turi teisę į duomenų perkeliamumą. Teises galite įgyvendinti 

susisiekiant su duomenų apsaugos pareigūnu adresu rado@e-code.sk. Taip pat turite teisę 

pateikti skundą Asmens duomenų apsaugos tarnybai (https://dataprotection.gov.sk/uoou/en). 

(xi) Kai naudojatės mūsų ar Projekto partnerių socialiniais tinklais, galioja konkretaus socialinio tinklo 

privatumo taisyklės. 

(xii) Duomenis galime perduoti: 

a. mūsų profesiniams patarėjams, auditoriams; 

b. duomenų centrų, prieglobos, debesijos, svetainės administravimo ir susijusias paslaugas 

teikiančioms, programinę įrangą kuriančioms, teikiančioms, palaikančioms ir vystančioms 

įmonėms, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančioms įmonėms, ryšio 

paslaugas teikiančioms įmonėms;  

c. reklamos, rinkodaros paslaugas teikiančioms įmonėms; 

d. Archyvavimo, fizinės ir/ar elektroninės apsaugos, turto valdymo ir/ar kitas verslo paslaugas 

teikiančioms įmonėms; 

(xiii) Šis Projektas yra skirtas ne jaunesniems nei 14 metų amžiaus asmenims. Asmenys, kurie yra 

jaunesni nei 14 metų, negali teikti jokių asmens duomenų Bendrovei. 
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