
PRIVATUMO POLITIKA  

DUOMENŲ VALDYTOJAS  
Jūsų duomenis, kuriuos surenkame interneto svetainėje www.pakrantesaleja.lt, tvarko UAB 
"Elpekas". 

KONTAKTINĖ INFORMACIJA  
UAB "Elpekas" 
Buveinės adresas: Taikos pr. 24-13, LT-91222 Klaipėda 
El. Pašto adresas: info@pakrantesaleja.lt 

BENDRIEJI PRINCIPAI  
1. Šios taisyklės taikomos asmens duomenų tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslais ta apimtimi, 

kuri nurodyta šiose taisyklėse. 
2. Duomenų subjektui davus sutikimą, UAB "Elpekas" tiesioginės rinkodaros tikslais tvarko šiuos 

asmens duomenis: el. pašto adresas, vardas ir pavardė, telefono numeris, miestas, dominantis 
objektas ir apdailos tipas. 

DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI IR DUOMENŲ TVARKYMO TEISINIAI PAGRINDAI 
3. Asmens duomenų tvarkymo tikslai: 

3.1. Vykdyti tiesioginę rinkodarą, siekiant informuoti suinteresuotus asmenis ir klientus apie UAB 
"Elpekas" teikiamas paslaugas. 

3.2. Palaikyti santykius su suinteresuotais asmenimis ir klientais, teikti jiems pranešimus apie 
pakitusias paslaugas, sukurti galimybes susiekti su UAB "Elpekas" darbuotojais klientams 
rūpimais klausimais; 

3.3. Sudaryti galimybes naudotis UAB "Elpekas" teikiamomis paslaugomis; 
3.4. Gerinti suinteresuotų asmenų ir klientų žinias apie UAB "Elpekas" teikiamas paslaugas bei 

vystomus nekilnojamojo turto projektus; 
3.5. Atsakyti į klausimus ir užklausas, susijusias su UAB "Elpekas" teikiamomis paslaugomis bei 

vystomais nekilnojamojo turto projektais; 
3.6. Identifikuoti klientų poreikius ir pateikti klientams specialius pasiūlymus, rekomendacijas, 

individualiai pritaikytą turinį; 
3.7. Reklamuoti UAB "Elpekas" teikiamas paslaugas ir vystomus nekilnojamojo turto projektus; 
3.8. Tinkamai ir kokybiškai suteikti tarpininkavimo ir konsultavimo paslaugas, susijusias su 

nekilnojamojo turto įsigijimu, pardavimu, nuoma bei vystymu. 

4. Asmens duomenų tvarkymas vykdomas vadovaujantis Jūsų sutikimu. 
5. Savo sutikimą, kad Jūsų duomenis UAB "Elpekas" valdytų 3.1. punkte nurodytais tikslais 

išreiškiate pažymėdamas varnelę “sutinku” interneto svetainės puslapiuose. 
6. Galite nesutikti, kad Jūsų duomenis UAB "Elpekas" valdytų 3.1. punkte nurodytais tikslais 

pažymėdami varnelę “nesutinku” interneto svetainės puslapiuose. 
7. UAB "Elpekas" laiko, kad esate susipažinęs su šiomis taisyklėmis, kai užpildę savo asmens 

duomenis, internetiniame puslapyje pažymite varnelę “sutinku”. 

EL. PAŠTO NAUDOJIMAS 
8. Nurodytą el. paštą UAB "Elpekas" naudoja informacijai apie nekilnojamojo turto projektus, 

nuolaidas, pasiūlymus, naujienas, apklausas bei kitoms naujienoms siųsti. 
9. Jūs galite užsiprenumeruoti UAB "Elpekas" naujienlaiškius, kuriuose pateikiama informacija apie 

UAB "Elpekas", nekilnojamąjį turtą, bendradarbiaujančių įmonių vystomus nekilnojamojo turto 
projektus, naudojimo instrukcijas ir informaciją, taip pat kitas temos ar pasiūlymus, kurie būtų 
įdomūs jums – apie UAB "Elpekas" ir su UAB "Elpekas" susijusius juridinius asmenis arba apie UAB 
"Elpekas" reklamuotojus, rėmėjus, kitus verslo partnerius. 

10.Jeigu pateikėte užklausą dėl konkretaus nekilnojamojo turto objekto, su jumis gali susisiekti su 
UAB "Elpekas" bendradarbiaujanti įmonė dėl jūsų užklausoje nurodyto ar kito atitinkamo turto 
objekto. Norėdami atsisakyti šių naujienlaiškių, paspauskite kiekviename elektroniniame laiške 
pateik iamą tok io ats i sakymo nuorodą , arba sus i s iek ite e lektronin iu paštu: 
info@pakrantesaleja.lt. 

mailto:info@pakrantesaleja.lt


11.Išsiuntus naujienlaiškį UAB "Elpekas" gali rinkti statistinius duomenis apie duomenų subjekto 
elgesį su pranešimu, pavyzdžiui, ar atidarytas el. laiškas, kokios nuorodos paspaustos.  

12.El. paštas gali būti naudojamas reklamos pateikimui per Facebook, Google ir kitas reklamos 
platformas pritaikant reklamą tikslinei auditorijai. 

TELEFONO NUMERIO NAUDOJIMAS 
13.Nurodytą telefono numerį UAB "Elpekas" gali naudoti perduoti informacijai apie nekilnojamojo 

turto projektus (pvz. išankstinių pardavimų pradžią) SMS pranešimu.  
14.Taip pat nurodytu telefono numeriu gali susisiekti UAB "Elpekas" darbuotojas dėl aktualios 

informacijos apie nekilnojamojo turto projektus, nuolaidas, pasiūlymus, naujienas, apklausas bei 
kitoms naujienoms pranešti.  

15.Papildomai UAB "Elpekas" gali susisiekti pasiteirauti nuomonės apie suteiktas paslaugas.   

ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS 
16.Bet kurie Jūsų mums suteikti duomenys gali būti perduoti tretiesiems asmenims, teikiantiems 

paslaugas UAB "Elpekas" ir/ar veikiantiems UAB "Elpekas" vardu ir/ar bendradarbiaujantiems su 
UAB "Elpekas" arba su UAB "Elpekas" susijusioms įmonėms, o šie, tretieji asmenys, gali tokius 
asmens duomenis tvarkyti. Teisės aktuose tiesiogiai numatytais atvejais duomenų subjekto 
duomenys gali būti perduoti kompetentingoms valdžios institucijoms. 

17.Naujienlaiškiuose pateikiamos nuorodos, gali nukreipti Jus į trečiųjų šalių paslaugas. UAB 
"Elpekas" nekontroliuoja trečiųjų šalių paslaugų, taigi neatsako už šių trečiųjų šalių paslaugų 
teikimo metu naudojamus duomenų privatumo ar apsaugos būdus arba už tai, kaip jos gali 
naudoti jūsų pateiktą informaciją. Jums pradėjus naudotis trečiosios šalies teikiama paslauga, 
bet kokiai jūsų pateiktai informacijai, įskaitant finansinę informaciją, taikomos tos tinklavietės 
ar paslaugos naudojimo sąlygos ir privatumo politika. 

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS 
18.UAB "Elpekas" užtikrina duomenų subjektų teises, numatytas teisės aktuose, ir informuoja, jog 

Jūs turite teisę: 
18.1.Žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą; 
18.2.prašyti, kad UAB "Elpekas" leistų susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisytų 

arba ištrintų („teisė būti pamirštam“), arba apribotų duomenų tvarkymą, arba teisę 
nesutikti, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą; 

18.3.bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų 
tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui, teisę nesutikti su duomenų tvarkymu: 
18.3.1. gavęs naujienlaiškį, paspausdamas naujienlaiškių prenumeratos atšaukimo nuorodą; 
18.3.2. gavęs SMS pranešimą, paskambindamas pranešime nurodytu telefono numeriu ir 

nurodydamas, kad nepageidauja daugiau gauti SMS pranešimų; 
18.3.3. visais atvejais – parašydamas el. paštu info@pakrantesaleja.lt 

18.4.pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, 
kurios interneto svetainės adresas ada.lt, jei manote, kad Jūsų asmens duomenys tvarkomi 
pažeidžiant Jūsų teises ir teisėtus interesus pagal taikomus teisės aktus. 

18.5.nesutikti, kad Jūsų atžvilgiu būtų taikomas automatizuotas vertinimas ar profiliavimas. 

PRIVATUMO POLITIKOS GALIOJIMAS IR PAKEITIMAI 
19.Su šia privatumo politika galima susipažinti UAB "Elpekas" internetinėje svetainėje 

www.pakrantesateja.lt. UAB "Elpekas" turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šią 
privatumo politiką, informuojant apie pakeitimus skelbiant pakeistą privatumo politiką UAB 
"Elpekas" internetinėje svetainėje. 

KITOS NUOSTATOS 
20.Duomenų (el. pašto adresas, vardas ir pavardė, telefono numeris, miestas) tvarkymo terminas: 3 

metai nuo sutikimo gavimo dienos.  
21.Turėdami klausimų ar nusiskundimų dėl asmens duomenų tvarkymo, galite kreiptis į UAB 

"Elpekas", el. pašto adresu info@pakrantesaleja.lt arba į Valstybinę duomenų apsaugos 
inspekciją. 

22.Ši Privatumo politika netaikoma trečiųjų šalių veiksmams, susijusiems su Jūsų informacijos 
naudojimu. Jeigu norite daugiau sužinoti apie trečiųjų asmenų taikomus privatumo apsaugos 
būdus, kreipkitės tiesiai į konkrečią įmonę arba pasinaudokite nuorodomis, pateiktomis 
pranešimuose, kuriuos gavote iš šio juridinio asmens.

http://www.ada.lt

