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Privatumo politika 

SVARBI INFORMACIJA TĖVAMS APIE TAI, KAIP RENKAME, NAUDOJAME IR SAUGOME 
INFORMACIJĄ APIE JUS IR JŪSŲ VAIKUS 

Asociacija Karate klubas „Kaminari“ (toliau „Klubas“) saugo informaciją apie Jus ir Jūsų privatumą. Rinkdami, 
naudodami ir saugodami informaciją apie Jus, mes laikomės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos 
reglamento (sutrumpintai vadinamas „GDPR“) ir kitų įstatymų, saugančių informaciją apie Jus. 

1. Kas atsakingas už informacijos apie Jus apsaugą?  

Karate klubas „KAMINARI“ 
Įm. kodas 125094325 
Adresas: Žemaitės g. 21, LT-03118, Vilnius 
Banko rekvizitai: 
AB SWEDBANK 
A/S  LT667300010149472376,  
banko kodas 73000  
Kontaktai: 
Tel.: +370 648 46383 
el. paštas:  info@kaminari.lt 
Tinkl.: www.kaminari.lt 

2. Kodėl ir kokią informaciją Klubas renka apie Jus? 

Klubas renka, naudoja ir saugo tokią informaciją apie Jus, kuri yra reikalinga: 
organizuoti vasaros stovyklas, būrelius ir kitus renginius; 
tvarkyti ir valdyti gaunamas užklausas, prašymus bei skundus; 
administruoti Klubo socialinių tinklalapių paskyras; 
informuoti Jus apie Jums aktualias paslaugas ir teirautis Jūsų nuomonės apie šias paslaugas; 
reklamuoti savo paslaugas ir reklamoje panaudoti vaikų atvaizdus; 
ginti Klubo teises ir interesus – jeigu to prireiktų teisiniuose procesuose. 
 

3. Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome? 

Aukščiau nurodytais tikslais ir pagrindais, laikydamasi teisės aktais nustatytų asmens duomenų apsaugos 
reikalavimų, „Klubas“ gali tvarkyti šiuos Jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamosios 
vietos adresas, elektroninis paštas, telefono numeris, jeigu esate nepilnametis – jūsų tėvų kontaktiniai duomenys 
– vardas, pavardė, el. paštas, telefono numeris, gyvenamosios vietos adresas, Jūsų sveikatos pažyma 

4. Kokie teisiniai pagrindai mums leidžia rinkti informaciją apie Jus? 

Sudarome ir vykdome sutartis su Jumis (GDPR 6 str. 1 d. b p.) 
Turime teisėtą interesą (GDPR 6 str. 1 d. f p.) 
Jūs duodate sutikimą (GDPR 6 str. 1 d. a p., Elektroninių ryšių įstatymo 69 str.) 
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5.Koks yra Jūsų asmens duomenų saugojimo laikotarpis? 

Jūsų asmens duomenis saugosime ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai. 

6. Kas yra Jūsų asmens duomenų gavėjai? 

Jūsų asmens duomenys, minimalia konkrečiam atvejui būtina apimtimi, gali būti perduoti „Klubo“ darbuotojams, 
„Klubo“ pasitelktiems duomenų tvarkytojams, kurie teikia „Klubui“ paslaugas ir tvarko Jūsų duomenis „Klubo“, 
kaip duomenų valdytojos, vardu. Teisės aktų nustatytais atvejais, „Klubas“ teikia Jūsų duomenis ir 
kompetetingoms valstybės institucijoms. 

7. Kokios yra Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygos ir tvarka? 

Jūsų asmens duomenys gali būti renkami, saugomi, tvarkomi, įskaitant teikiami, tiek skaitmenine forma, tiek 
materialiose ar popierinėse laikmenose bet kokiomis priemonėmis, įskaitant el. paštą ir interneto ryšį, kurios 
atsižvelgiant į tvarkomų duomenų pobūdį užtikrintų saugų tvarkymą ir užkirstų kelią neleistinai prieigai prie Jūsų 
asmens duomenų. 

 

8.  Kokios yra Jūsų teisės? 

Jūs turite teisę žinoti apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, „Klubo“ prašyti susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens 
duomenimis ir prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius duomenis. Teisės aktų nustatytais atvejais Jūs 
galite pareikalauti „Klubo“ ištrinti Jūsų asmens duomenis arba apriboti jų tvarkymą. Kai Jūsų asmens duomenys 
yra tvarkomi „Klubo“ teisėto intereso pagrindu, galite kreiptis į „Klubą“ ir nesutikti su tokiu Asmens duomenų 
tvarkymu; tokiu atveju Jūsų asmens duomenys nebus tvarkomi, jei Jūsų interesų apsauga nepateisins tolesnio Jūsų 
asmens duomenų tvarkymo. Jei Jūsų sutikimo pagrindu „Klubas“ tvarkys Jūsų asmens duomenis, turėsite teisę bet 
kuriuo metu atšaukti sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo 
teisėtumui. Turite teisę dėl neteisėto Jūsų asmens duomenų tvarkymo kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos 
inspekciją. 

9. Kaip susisiekti su Klubu dėl  Jūsų duomenų apsaugos? 

Jei turite klausimų, pastabų ar skundų dėl to, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus,  
prašome susisiekti  el. paštu info@kaminari.lt 

 

 


