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PRANEŠIMAS APIE FILMAVIMĄ IR FOTOGRAFAVIMĄ 

 

 

Gerbiami svečiai, 

Dalyvaudami šiame renginyje, Jūs įeinate į zoną, kurioje gali 

būti fotografuojama, filmuojama bei daromi garso įrašai. Mes 

norime įamžinti puikius prisiminimus apie „Affidea“ renginį! 

Jei nenorite būti fotografuojamas, filmuojamas ar kitaip 

įrašytas, nešiokite ženklelį „NEFOTOGRAFUOTI“. Daugiau 

informacijos rasite mūsų „Duomenų privatumo pranešime“. Jį 

galite rasti prie įėjimo į renginį. 

Ačiū Jums, ir linkime puikiai praleisti laiką renginyje! 

„Affidea“ komanda 
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Duomenų privatumo pranešimas 

- apie fotografavimą „Affidea“ renginio metu - 
 

1. Duomenų valdytojo tapatybė 

„Affidea“ yra sveikatos priežiūros paslaugų teikėja, kuri laikosi aukštų etikos standartų. „Affidea“ (arba „mes“, „mus“ ar „mūsų“) 
reiškia: 

• UAB „Affidea Lietuva“, (registruotos buveinės adresas: Savanorių pr. 184, Kaunas, Lietuva);  

• bendras duomenų valdytojas „Affidea BV“ (registruotos buveinės adresas: Vijzelstraat 68 1017HL Amsterdamas, 
Nyderlandai). 
 

2. Informacija apie duomenų tvarkymą  
 

 

3. Kam mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis 

„Affidea“ naudoja paslaugų teikėjus (taip vadinamus duomenų tvarkytojus), kurie padeda mums tvarkyti mūsų surinktus asmens 
duomenis. Duomenų tvarkytojai veikia „Affidea“ vardu ir visada remiasi mūsų rašytinėmis instrukcijomis.  

Duomenų tvarkytojo pavadinimas Duomenų tvarkytojo įsisteigimo vieta Duomenų tvarkytojo vaidmuo 
Nėra. Nėra. Nėra. 

 

4. Jūsų duomenų apsaugos teisės 

Pagal duomenų apsaugos teisės aktus Jūs turite šias teises. 

1) Teisė reikalauti prieigos prie Jūsų asmens duomenų. Tai reiškia, kad turite teisę žinoti, jog tvarkome Jūsų asmens duomenis. Jūs 
turite teisę peržiūrėti, kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome, ir teisę reikalauti pateikti kitą papildomą informaciją (apie duomenų 
tvarkymo tikslus, atitinkamų asmens duomenų kategorijas, gavėjus ar gavėjų kategorijas, kuriems asmens duomenys buvo ar bus 
atskleisti, ir duomenų saugojimo terminus).  

2) Teisė reikalauti ištaisyti Jūsų asmens duomenis. Tai reiškia, kad turite teisę reikalauti, kad Jūsų asmens duomenys būtų ištaisyti arba 
papildyti, jei jie yra netikslūs ar neišsamūs.  

3) Teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis. Tai reiškia, kad Jūs turite teisę reikalauti esant tam tikroms aplinkybėms ištrinti Jūsų 
asmens duomenis, jei „Affidea“ nebeturi jokio teisinio pagrindo tuos duomenis toliau tvarkyti. 

4) Teisė reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą. Tai reiškia, kad galite prašyti užblokuoti arba sustabdyti Jūsų asmens duomenų 
tvarkymą esant tam tikromis aplinkybėmis. Jūsų galiojantis prašymas leidžia mums toliau saugoti Jūsų asmens duomenis, tačiau 
negalėsime atlikti kitų tvarkymo veiksmų. 

5) Teisė nesutikti, kad mes tvarkytume Jūsų asmens duomenis. Jeigu renginio metu naudojate ženklelį „Nefotografuoti“ (jį galima gauti 
registratūroje), renginio metu mes Jūsų nefotografuosime. 

Jei norite pasinaudoti savo teisėmis arba gauti daugiau informacijos apie savo teises, kreipkitės į mūsų duomenų apsaugos pareigūną 
(žemiau rasite jo kontaktinius duomenis). Jei esate nepatenkinti tuo, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis, turite teisę pateikti skundą 

Duomenų tvarkymo operacija Duomenų tvarkymo tikslas 

Teisėtas duomenų 

tvarkymo pagrindas 

pagal BDAR 

Saugojimo 

laikotarpis 

Fotografavimas, filmavimas, garso 

įrašymas „Affidea“ 

organizuojamame renginyje, 

kuriame dalyvauja renginio dalyviai 

(jeigu jie nenešioja „nefotografuoti“ 

ženklelių) ir įrašų išsaugojimas 

saugykloje, prie kurios turi prieigą tik 

„Affidea Lietuva“  

• prisiminimų apie laiką, 

praleistą „Affidea“ 

renginyje, įrašymas, 

• nuotraukų bendrinimas 

su „Affidea“ naudojant 

vidinius ryšio kanalus, ir 

• reikiamos publikacijos 

pasirinkimas (jeigu 

duodate sutikimą – žr. 

toliau) 

„Affidea“ teisėtas 

interesas yra  

• informuoti savo 

darbuotojus apie 

„Affidea“ renginius ir 

„Affidea“ 

bendruomenės 

dvasią, 

• pasiruošti numatytai 

reklaminei veiklai 

2 metus nuo 

įrašo dienos 

Pasirinktų nuotraukų su Jūsų atvaizdu 

publikavimas internete (mūsų 

svetainėje, socialinėje žiniasklaidoje, 

viešuose vaizdo įrašuose, 

informaciniuose biuleteniuose ir 

pan.) arba jų naudojimas kuriant 

rinkodaros medžiagą visuomenei 

Reklama, komunikacija 

Jūsų sutikimas, kurį mes 

paprašysime Jūsų duoti 

užpildant atskirą formą 

(kai pasirinksite 

nuotrauką publikavimui) 

Iki Jūsų duoto 

sutikimo 

atšaukimo 
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priežiūros institucijai - Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai,  L. Sapiegos g. 17, Vilnius, ada@ada.lt,, tačiau raginame visų pirma 
spręsti visus nesklandumus su mumis tiesiogiai. 

5. Jei turite klausimų  

Jeigu turite klausimų, prašome kreiptis į „Affidea“ duomenų apsaugos pareigūną (el. p.: duomenusauga@affidea.lt; pašto adresas: 

Konstitucijos pr. 7, 9a., Vilnius; telefono numeris: +370 5 2199513). 

mailto:ada@ada.lt
mailto:duomenusauga@affidea.lt

