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1. Asmens duomenų apsaugos taisyklių paskirtis 
Asmens duomenų apsaugos taisyklėse (toliau – Taisyklės) nurodoma, kaip UAB          
„Egreda“ renka, naudoja ir saugo Jūsų asmens duomenis, bei kokias su tuo susijusias             
teises Jūs turite. 
Šios Taisyklės taikomos Jums – buvusiems, esamiems ir / ar būsimiems UAB „Egreda“             
Klientams ar su jais susijusiems asmenims, kurie išreiškė norą naudotis mūsų           
paslaugomis, jomis jau naudojasi, anksčiau naudojosi ar yra kaip nors kitaip susiję su             
mūsų teikiamomis paslaugomis, t. y. esate mūsų kliento atstovas, šeimos narys,           
laiduotojas, užtikrinimo priemonių davėjas ir pan., ar esate juridinių mūsų klientų           
atstovas, akcininkas, valdymo organų narys, tikrasis naudos gavėjas ir pan. 
Su šiomis Taisyklėmis ir kita su asmens duomenų apsauga susijusia informacija Jūs taip             
pat galite susipažinti UAB „Egreda“ svetainėje adresu       
http://www.manonamukas.lt/privatumo-politika.html bei UAB „Egreda“ klientų     
aptarnavimo padaliniuose. Prašome periodiškai apsilankyti aukščiau nurodytame UAB        
„Egreda“ interneto puslapyje, kuriame rasite naujausią šių Taisyklių versiją bei kitą           
aktualią su asmens duomenų apsauga susijusią informaciją. 
Kviečiame susipažinti ir taip pat su šiomis Taisyklėmis supažindinti esamus ar būsimus            
Jūsų įgaliotus atstovus, asmenis, kuriems Jūs atstovaujate, naudos gavėjus bei kitus           
asmenis, kurie kaip nors susiję ar gali būti susiję su mūsų teikiamomis paslaugomis. 
 
2. Taisyklėse vartojamos sąvokos 
Klientas ir / ar su juo susiję asmenys (arba Jūs) – tai bet kuris konkretus fizinis asmuo,                 
kuris išreiškė norą naudotis mūsų paslaugomis, jomis jau naudojasi ar anksčiau           
naudojosi ar yra kaip nors kitaip susijęs su UAB „Egreda“ teikiamomis paslaugomis, t. y.              
yra atstovas, šeimos narys, laiduotojas, užtikrinimo priemonių davėjas ir pan., ar           



 
juridinių mūsų UAB „Egreda“ klientų atstovas, akcininkas, valdymo organų narys,          
tikrasis naudos gavėjas ir pan. 
Asmens duomenys - bet kokia informacija tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su Jumis. 
Duomenų tvarkymas – tai bet kokia su asmens duomenimis atliekama operacija           
(įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, keitimą, perdavimą, naikinimą ir kt.). 
Taisyklės – šios Asmens duomenų apsaugos taisyklės, kuriose yra pateikiama          
informacija, kaip UAB „Egreda“ tvarkomi Jūsų duomenys. 
Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Europos          
Sąjungos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente („BDAR“) ir kituose teisės         
aktuose. 
 
3. Duomenų valdytojas 
Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB „Egreda“, įmonės kodas: 302251050,          
adresas: Daukliūnų g. 5, Kalnėnai, LT-55329 Jonavos r. 
UAB „Egreda“ saugo informaciją apie Jus ir Jūsų privatumą. Rinkdami, naudodami ir            
saugodami Jūsų asmens duomenis, laikosi BDAR, Lietuvos Respublikos Asmens         
duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens          
duomenų apsaugą, taip pat – kompetentingų institucijų nurodymų ir rekomendacijų. 
 
4. Pagrindiniai asmens duomenų tvarkymo tikslai ir asmens duomenų kategorijos 
UAB „Egreda“ renka, naudoja, saugo ir kitaip tvarko tokią informaciją apie Jus, kokia yra              
reikalinga šiems pagrindiniams tikslams: 
tinkamai Jus identifikuoti ir palaikyti dalykinius santykius (tvarkoma ši informacija:          
vardas ir pavardė, asmens kodas, asmens tapatybės dokumento kopija, kontaktinė          
informacija (gyvenamosios vietos adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris         
ir pan.) bei kiti duomenys); 
suteikti Jums UAB „Egreda“ paslaugas  pagal sutartimi sulygtus darbus; 
įvertinti Jūsų mokumą, kreditingumą, įsipareigojimų vykdymo riziką ir, jeigu būsite          
įsiskolinęs, valdyti Jūsų įsiskolinimą(renkama apie Jus tokia informacija: informacija         
apie Jūsų šeimą, nepilnamečių vaikų skaičius, informacija apie išsilavinimą, profesiją,          
darbą, turimą (ne)kilnojamąjį turtą bei teisės į jį, esamų arba buvusių finansinių ir             
(arba) turtinių įsipareigojimų rūšys ir sumos, vykdymo terminai, duomenys apie šių           
įsipareigojimų vykdymą ir kita informacija, svarbi atliekant Jūsų kreditingumo ir          
finansinės situacijos vertinimą); 
ginti ir saugoti UAB „Egreda“ teises ir interesus – jeigu to prireiktų teisiniuose             
procesuose ar išieškant skolas (renkama tokia informacija: visa aukščiau paminėta          
informacija, Jums siųsti dokumentai ir jų priedai, įsiskolinimo dydis, Jūsų ar trečiųjų            
asmenų (pvz., notarų, antstolių, advokatų, paveldėtojų, sutuoktinių ir pan.) siųsti ar           
pateikti dokumentai bei jų priedai, procesiniai dokumentai, kuriuose yra Jūsų asmens           
duomenų, informacija apie nusikalstamas veikas ir apkaltinamuosius nuosprendžius). 
 
5. Informacija, kuri turi būti mums pateikta, ir jos nepateikimo pasekmės 
Norėdami naudotis UAB „Egreda“ paslaugomis, Jūs turite pateikti mums tą informaciją,           
kuri yra būtina tam, kad sudarytume arba įvykdytume su Jumis paslaugų tiekimo            
sutartį. Jeigu nepateiksite UAB „Egreda“ prašomos informacijos, turime teisę paslaugų          
Jums neteikti arba paslaugų teikimą sustabdyti. 



 
 
6. Informacija, kuo remdamiesi tvarkome Jūsų asmens duomenis 
UAB „Egreda“ tvarko Jūsų duomenis, laikydamiesi BDAR nuostatų bei kitų teisės aktų            
reikalavimų ir remdamiesi šiais teisiniais pagrindais: 
vykdydami sudarytas sutartis  
siekiant teisėtų UAB „Egreda“ ir / arba trečiųjų šalių, kuriems teikiami Jūsų duomenys,             
interesų, pvz., teikiant ir gaunant informaciją iš jungtinių skolininkų duomenų bazių,           
kredito įstaigų, siekiant įvertinti jūsų mokumą, kreditingumą ir įsipareigojimų         
vykdymo riziką, jeigu būsite įsiskolinęs, valdyti Jūsų įsiskolinimą; nagrinėjant kilusius          
ginčus ir pretenzijas teisiniuose procesuose, siekiant užtikrinti UAB „Egreda“         
darbuotojų, ir UAB „Egreda“ turto saugumą bei viešąją tvarką stebint vaizdą, įrašant            
pokalbius ir pan. 
remdamiesi Jūsų duotu sutikimu, t. y. tvarkome tiek, kiek Jūs leidote mums pateikdami             
sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis konkrečiais tikslais, pvz., siųsti pasiūlymus. 
 
7. Duomenų šaltiniai 
UAB „Egreda“ tvarko Jūsų asmens duomenis, kuriuos gauna tiesiai iš Jūsų, iš Jūsų veiklos,              
Jums naudojantis mūsų paslaugomis. Taip pat, kai tai leidžia teisės aktai ir kai to reikia               
dėl priežasčių, nurodytų šių Taisyklių 4 dalyje, UAB „Egreda“, laikydamasis teisės aktų            
reikalavimų, renka ir gauna informaciją apie Jus iš išorės šaltinių: 

- VĮ „Registrų centras“ ar  kitų asmenų, tvarkančių teisės aktuose nurodytus 
registrus; 

- UAB „Creditinfo Lietuva“; 
- Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos; 
- VĮ „Regitra“; 
- Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos; 
- antstolių, notarų, teismų, kitų teisėsaugos institucijų; 
- skolų išieškojimo įmonių; 
- draudimo bendrovių; 
- savivaldybių; 
- UAB „Egreda“ klientų, kai jie pateikia Jūsų, kaip sutuoktinių, vaikų, kitų šeimos 

ar giminystės ryšiais susijusių asmenų, laiduotojų, įkaito davėjų ir pan. 
duomenis; 

- juridinių asmenų, kai Jūs esate šių juridinių asmenų atstovas, darbuotojas, 
steigėjas, akcininkas, dalyvis ir pan.;  

- ir kitų. 
 
8. Duomenų gavėjai 
UAB „Egreda“ atskleidžia informaciją ar jos dalį apie Jus šiems asmenims, kai tai leidžia 
teisės aktai ir kai to reikia dėl priežasčių, nurodytų šių Taisyklių 4 dalyje: 

- kitoms finansų ir mokėjimo įstaigoms, draudimo įmonėms (įskaitant draudimo 
tarpininkus, draudimo brokerius), finansinių paslaugų tarpininkams (įskaitant ir 
brokerius), trečiosioms šalims, dalyvaujančioms prekybos finansinėmis 
priemonėmis vykdyme ir atsiskaityme, kurios prisiima ar ketina prisiimti riziką, 
susijusią su klientų finansinių įsipareigojimų vykdymu; 



 
- asmens duomenų tvarkytojams ar valdytojams, tvarkantiems jungtines 

skolininkų duomenų rinkmenas ar kurių veikla susijusi su skolų išieškojimu, 
administravimu ar naudojimu; 

- teisėsaugos institucijoms,  teismams, kitoms ginčus nagrinėjančioms 
institucijoms; 

- tretiesiems asmenims, kurie diegia, administruoja ar kitaip tvarko UAB „Egreda“ 
naudojamą programinę įrangą; 

- spausdinimo ir / ar pašto paslaugų teikėjams, kai tai susiję su Banko pranešimų 
spausdinimu ir / ar siuntimu; 

- asmenims, kurių veikla susijusi, sutarčių ir kitokių dokumentų archyvavimu ir 
saugojimu; 

- prievolių įvykdymo užtikrinimo priemones pateikusiems asmenims (garantams, 
laiduotojams, įkaito davėjams); 

- notarams, antstoliams, advokatams, konsultantams, auditoriams, paslaugų 
teikėjams, kuriuos UAB „Egreda“ pasitelkia UAB „Egreda“ būtinų paslaugų 
teikimui arba šios įstaigos kreipiasi, vykdydamos joms įstatymų pavestas 
funkcijas; 

- kitiems tretiesiems asmenims (tarpininkams), tvarkantiems asmens duomenis 
UAB „Egreda“ vardu ar pagal su UAB „Egreda“ sudarytas bendradarbiavimo 
sutartis; 

- potencialiems arba esamiems UAB „Egreda“  verslo ar jo dalies perėmėjams ar jų 
įgaliotiems konsultantams ar asmenims. 
 

9. Informacijos apie Jus perdavimas už Europos ekonominės erdvės ribų 
Asmens duomenys tvarkomi ir perduodami Europos Sąjungos ir Europos ekonominės 
erdvės teritorijoje, tačiau esant būtinumui dėl tam tikrų paslaugų teikimo, duomenys 
gali būti perduodami ir tvarkomi už minėtų teritorijų ribų, kai yra laikomasi tinkamo 
lygio asmens duomenų apsaugos. 
 
10. Informacijos apie Jus saugojimo terminai 
Asmens duomenis saugome ne ilgiau nei to reikia asmens duomenų tvarkymo tikslams 
pasiekti arba tokį laikotarpį, kurį nurodo / leidžia teisės aktai, pavyzdžiui: 
Jūsų asmens duomenis saugome tol, kol naudojatės UAB „Egreda“ paslaugomis, ir dar 10 
metų po to, kai nustojote paslaugomis naudotis. 
11. Automatizuotas sprendimų priėmimas, įskaitant profiliavimą 
UAB „Egreda“ nenaudoja technologijų, kurios Jus vertina automatiškai. 
 
12. UAB „Egreda“ Jums teikiami pasiūlymai ir nuomonės teiravimasis 
Kai Jūs esate mūsų Klientas, sutarties galiojimo ir / ar mūsų paslaugų teikimo Jums metu,               
jeigu tam neprieštaravote, mes turime teisę kreiptis į Jus Jūsų nurodytais kontaktiniais            
duomenimis, siekdami pateikti Jums informaciją ir reklaminę medžiagą el. paštu,          
tekstinėmis žinutėmis telefonu, per socialinius tinklus, medijos kanalus ir kitus          
panašius elektroninius ryšio kanalus apie teikiamas paslaugas, teirautis Jūsų nuomonės          
apie paslaugų kokybę, aptarnavimo kokybę, poreikius. 
Asmeninius duomenis taip pat galime tvarkyti vykdomų akcijų, konkursų ar renginių           
organizavimo tikslais, tam, kad bendrautume su akcijų, konkursų ar renginių dalyviais,           



 
išrinktume laimėtojus ir praneštume jiems apie prizus arba pateiktume kitą aktualią           
informaciją. 
 
13. Slapukų naudojimas 
Slapukai yra maži tekstiniai failai, saugomi Jūsų įrenginio (pvz., kompiuterio, mobiliojo           
telefono, planšetės) naršyklėje, kai Jūs naršote UAB „Egreda“ svetainėse. Slapukai          
padeda rinkti ir analizuoti svetainės lankomumo statistiką, palaikyti ar pagerinti          
svetainės funkcionalumą, sustiprinti apsaugą ir t. t. Šiems svetainių tikslams pasiekti           
taip pat gali būti naudojamos ir kitos technologijos informacijos saugojimui Jūsų           
naršyklėje ar įrenginyje. 
 
14. Jūsų teisės dėl asmens duomenų tvarkymo 
BDAR ir kiti teisės aktai suteikia Jums teises, numato atvejus, kada galite jomis             
pasinaudoti, apibūdina tvarką, kurios turite laikytis, ir išimtis, kada to padaryti           
negalėsite. Jei teisės aktai leidžia, Jūs galite: 

- gauti patvirtinimą, ar UAB „Egreda“ tvarko su Jumis susijusius asmens duomenis           
ir jei tvarko, prašyti susipažinti su tvarkomais duomenimis; 

- pateikti mums prašymą ištaisyti netikslius, neteisingus Jūsų asmens duomenis         
arba juos papildyti, kai jie nėra išsamūs; 

- pateikti mums prašymą ištrinti Jūsų asmens duomenis, jeigu juos naudojame          
neteisėtai; 

- pateikti mums prašymą apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą; 
- išreikšti nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, kai tai darome, remdamiesi          

teisėtais interesais, ar kai duomenys yra tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais 
- pateikti mums prašymą perkelti (gauti) bendrai naudojama elektronine forma         

tuos asmens duomenis, kuriuos Jūs mums pateikėte pagal sutartį ar išreikšdami           
sutikimą ir kuriuos mes tvarkome automatizuotomis priemonėmis; 

- atšaukti mums duotus sutikimus dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo; 
- pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (žr. www.ada.lt), jei         

manote, kad duomenys buvo tvarkomi pažeidžiant BDAR ir kitų teisės aktų           
reikalavimus. 
 

15. Informacija, kaip galite pasinaudoti aukščiau nurodytomis savo teisėmis 
Savo teises galite įgyvendinti, pateikdami konkretų prašymą kontaktais, kurie nurodyti          
Taisyklių  3 dalyje „Duomenų valdytojas“. 
Tam, kad galėtume įvertinti Jūsų prašymą ir pateikti Jums atsakymą, mums gali tekti             
prašyti Jūsų konkrečios informacijos, t. y. patvirtinti savo tapatybę, pateikiant Jūsų           
asmens dokumentą ar taikant elektronines tapatybės patvirtinimo priemones, kad         
galėtume užtikrinti Jūsų teisę susipažinti su Jūsų asmeniniais duomenimis ar          
pasinaudoti kitomis Jūsų teisėmis. Tai yra saugumo priemonė, skirta užtikrinti, kad           
asmeniniai duomenys nebūtų atskleisti jokiems asmenims, kurie neturi teisės jų gauti.           
Mes taip pat galime susisiekti su Jumis, norėdami paprašyti papildomos informacijos,           
susijusios su Jūsų prašymu, kad galėtume suefektyvinti atsakymo į jį pateikimo           
procesą. 
 
16. Atsakymų į Jūsų prašymus pateikimo terminai 



 
Mes ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo, pateiksime (net ir esant               
neigiamam atsakymui) informaciją apie veiksmus, kurių ėmėmės, gavę Jūsų prašymą dėl           
teisių įgyvendinimo, arba nurodysime veiksmų nesiėmimo priežastis. Laikotarpis        
prašomai informacijai pateikti prireikus gali būti pratęstas dar 2 mėnesiams,          
atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. 
Mes galime atsisakyti nagrinėti iš Jūsų gautą prašymą dėl teisių įgyvendinimo arba už             
tai galime paprašyti atitinkamo mokesčio, jei prašymas yra akivaizdžiai nepagrįstas          
arba perteklinis, taip pat kitais teisės aktuose nustatytais atvejais. 
 
 
 
 
 
 


