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1. Įvadas 

Europos Komisija (toliau – Komisija) yra įsipareigojusi saugoti jūsų asmens duomenis ir gerbti 

jūsų privatumą. Komisija renka ir toliau tvarko asmens duomenis laikydamasi 2018 m. spalio 

23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos 

Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl 

laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001. 

Šiame pareiškime apie privatumo apsaugą paaiškinama, kodėl tvarkome jūsų asmens duomenis, 

kaip renkame ir tvarkome visus asmens duomenis, kaip užtikriname visų pateiktų asmens 

duomenų apsaugą, kaip ta informacija naudojama ir kokiomis su savo asmens duomenimis 

susijusiomis teisėmis galite naudotis. Jame taip pat pateikiami atsakingo duomenų valdytojo, į 

kurį galite kreiptis, kad pasinaudotumėte savo teisėmis, duomenų apsaugos pareigūno ir 

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno kontaktiniai duomenys. 

Toliau pateikiama informacija, susijusi su duomenų valdytojo vykdoma tvarkymo operacija 

„Viena bendra prieigos vieta ES finansų klausimais“.  

2. Kodėl ir kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenys? 

Duomenų valdytojas, padedamas išorės rangovo „ICF Next“, renka, naudoja ir viešoje interneto 

svetainėje „access2finance.eu“ skelbia Jūsų įmonės kontaktinę informaciją, įskaitant kai kuriuos 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0039.01.ENG&toc=OJ:L:2018:295:TOC
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asmens duomenis, kad įmonėms būtų lengviau kreiptis į ES finansų tarpininkus ir teikti ES 

remiamo finansavimo paraiškas.   

Šioje svetainėje naudojant slapukus gavus sutikimą gali būti renkami asmens duomenys 

[https://europa.eu/youreurope/business/cookies/index_en.htm].  

Jūsų asmens duomenys nebus naudojami automatizuoto sprendimų priėmimo, įskaitant 

profiliavimą, tikslais. 

3. Kokiu teisiniu pagrindu (‑ ais) tvarkomi Jūsų asmens duomenys? 

Jūsų asmens duomenis tvarkome dėl to, kad to reikia: 

– siekiant užtikrinti, jog būtų paisoma duomenų valdytojui nustatytos teisinės prievolės 

(Reglamento (ES) 2018/1725 5 straipsnio 1 dalies b punktas), visų pirma ES finansinio 
reglamento (ES, Euratomas) 201/1046 63 ir 154 straipsnių, kuriais reikalaujama užtikrinti 
Sąjungos veiksmų ir subjektų, kuriems pavesta įgyvendinti Sąjungos finansavimą, matomumą,  
arba 

– nes davėte sutikimą, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi siekiant skelbti kontaktinius 
duomenis, t. y. aiškiu patvirtinamuoju veiksmu pasirašydami sutikimo formą. Savo šiuo (šiais) 
tikslu (-ais) suteiktą sutikimą galite bet kuriuo metu atšaukti rašydami adresu GROW-
C1@ec.europa.eu.  

4. Kokie asmens duomenys renkami ir toliau tvarkomi? 

Siekdamas atlikti šią duomenų tvarkymo operaciją, duomenų valdytojas, padedamas išorės 
rangovo, Jūsų institucijos viešoje interneto svetainėje renka Jūsų organizacijos kontaktinius 
duomenis su Jūsų organizacijos logotipu ir tvarko šių kategorijų asmens duomenis:  

 e. pašto adresą ir telefono numerį, kurie kai kuriais atvejais yra susiję su konkrečiu 
asmeniu. 

 
5. Kiek laiko saugomi Jūsų asmens duomenys? 

Duomenų valdytojas saugo Jūsų asmens duomenis tik tiek laiko, kiek reikia minėtam tikslui 
pasiekti. Toliau pateikiama išsami informacija apie kiekvienos kategorijos tvarkomų asmens 
duomenų saugojimą.  

Finansų tarpininkų kontaktinė informacija tvarkoma nuo galimybės naudotis ES finansine 
priemone nustatytu finansiniu produktu suteikimo arba investavimo laikotarpio pradžios iki 
pabaigos. Remiantis Komisijos bylų saugojimo sąrašu SEC(2012) 713, netiesioginio centralizuoto 
programų, finansinių priemonių ir bandomųjų projektų valdymo duomenų saugojimo laikotarpis 
yra 10 metų. Tačiau asmens duomenis atnaujinsime arba pašalinsime, jei jie bus nebetikslūs, 
visų pirma jei kontaktinis asmuo pakeis arba atšauks savo sutikimą. 

6. Kaip saugomi Jūsų asmens duomenys? 

Visi elektroniniai asmens duomenys (ES finansų tarpininkų kontaktiniai duomenys) saugomi 

Europos Komisijos arba jos rangovų serveriuose. Visos duomenų tvarkymo operacijos vykdomos 

laikantis 2017 m. sausio 10 d. Komisijos sprendimo (ES, Euratomas) 2017/46 dėl Europos 

Komisijos ryšių ir informacinių sistemų saugumo. 

Komisijos rangovai, tvarkydami jūsų duomenis Komisijos vardu, yra teisiškai įsipareigoję laikytis 

konkrečių sutarties sąlygų ir konfidencialumo prievolės, kylančios iš Bendrojo duomenų 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1548093747090&uri=CELEX:32017D0046
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apsaugos reglamento (BDAR, Reglamentas (ES) 2016/679) perkėlimo į ES valstybių narių 

teisę. 

Kad apsaugotų jūsų asmens duomenis, Komisija ėmėsi tam tikrų techninių ir organizacinių 

priemonių. Prie techninių priemonių priskiriami atitinkami veiksmai, kuriais užtikrinamas 

saugumas internete ir šalinama duomenų praradimo, jų pakeitimo ar neteisėtos prieigos rizika, 

atsižvelgiant į su asmens duomenų tvarkymu susijusią riziką ir tvarkomų asmens duomenų 

pobūdį. Prie organizacinių priemonių priskiriamas prieigos prie asmens duomenų apribojimas 

suteikiant prieigos teisę tik įgaliotiems asmenims, turintiems teisėtą poreikį su jais susipažinti 

šios duomenų tvarkymo operacijos tikslais. 

 

7. Kam prieinami ir kam atskleidžiami jūsų asmens duomenys? 

Susipažinti su jūsų asmens duomenimis gali Komisijos darbuotojai, atsakingi už šios duomenų 

tvarkymo operacijos vykdymą, ir darbuotojai, kuriems suteiktas leidimas vadovaujantis 

būtinybės žinoti principu. Šie darbuotojai turi laikytis tarnybos nuostatais nustatytų ir prireikus 

papildomų konfidencialumo susitarimų. 

Susipažinti su asmens duomenimis bus leista išorės rangovui, kuris padeda Europos Komisijai 

rinkti, naudoti ir skelbti Jūsų asmeninę informaciją svetainėje access2finance.eu. 

Jei duodate sutikimą, kontaktiniai duomenys bus paskelbti interneto svetainėje, kad ES paramos 

prašančios įmonės galėtų su jumis susisiekti.  

Slapukai  

 

Slapukai yra trumpos teksto rinkmenos, kurias interneto svetainė išsaugo naudotojo 

įrenginyje (pvz., kompiuteryje, planšetiniame kompiuteryje arba telefone). Slapukai 

naudojami interneto svetainės techniniam veikimui užtikrinti (funkciniai slapukai) arba 

statistikai rinkti (analitiniai slapukai). 

Šiuo tikslu jūsų įrenginyje Komisijos naudojamiems slapukams bus taikoma Komisijos 

slapukų politika, kurią galima rasti 

https://europa.eu/youreurope/business/cookies/index_en.htm. 

Po Jūsų apsilankymo svetainėje [www.access2finance.eu], Jūsų apsilankymo naršyklėje 

istoriją saugosime ne ilgiau kaip 13 mėnesių. Po to ši informacija bus ištrinta. Duomenų 

rinkimo, kaupimo ir nuasmeninimo operacijos atliekamos Europos Komisijos duomenų 

centre taikant tinkamas saugumo priemones. 

Slapukai saugomi taikant „Europa Analytics“ – Komisijos priemonę, kuri leidžia 

kiekybiškai vertinti Europos Komisijos interneto svetainių portale EUROPA 

veiksmingumą ir efektyvumą. Daugiau informacijos galima rasti duomenų tvarkymo 

įraše DPR-EC-00685 („Europa Analytics“). 

Kad interneto svetainė galėtų veikti, nebūtina leisti naudoti šių slapukų, bet, tai 

padarius, naršyti jums bus paprasčiau. Galite ištrinti arba blokuoti slapukus, bet tokiu 

atveju kai kurios šios svetainės funkcijos gali neveikti taip, kaip numatyta. 

Su slapukais susijusi informacija nenaudojama siekiant nustatyti duomenų subjektų 

tapatybę, o surinktus duomenis apie naudojimąsi svetaine visiškai kontroliuoja Komisija. 

Šie slapukai naudojami tik pirmiau nurodytais tikslais. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=celex:32016R0679
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Jei norėtumėte, kad jūsų asmens duomenys nebūtų įtraukiami į mūsų nuasmenintus 

suvestinius statistinius duomenis, galite tai padaryti mūsų slapukų puslapyje. Visų pirma 

galite kontroliuoti ir (arba) ištrinti tuos slapukus savo nuožiūra. 

Atkreipkite dėmesį į tai, kad pagal Reglamento (ES) 2018/1725 3 straipsnio 13 dalį valdžios 

institucijos (pvz., Audito Rūmai, ES Teisingumo Teismas), kurios pagal Sąjungos arba valstybės 

narės teisę gali gauti asmens duomenis vykdant konkretų tyrimą, duomenų gavėjomis 

nelaikomos. Tvarkydamos tuos duomenis, tos valdžios institucijos turi laikytis taikomų duomenų 

tvarkymo tikslus atitinkančių duomenų apsaugos taisyklių. 

Mūsų renkama informacija nebus teikiama jokiai trečiajai šaliai, išskyrus teisės aktuose 

reikalaujamu mastu ir tikslu. 

8. Kokios yra jūsų teisės ir kaip galite jomis pasinaudoti? 

Kaip duomenų subjektas, pagal Reglamento (ES) 2018/1725 III skyrių (14–25 straipsnius) turite 

specialių teisių, visų pirma teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, teisę reikalauti juos 

ištaisyti arba ištrinti ir teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Atitinkamais atvejais taip 

pat turite teisę nesutikti, kad jie būtų tvarkomi, arba teisę į duomenų perkeliamumą. 

Turite teisę dėl su Jūsų konkrečiu atveju susijusių priežasčių nesutikti, kad Jūsų asmens 
duomenys būtų tvarkomi, kai toks duomenų tvarkymas teisėtai vykdomas pagal 5 straipsnio 1 
dalies a punktą. 
 

Sutikote pateikti savo asmens duomenis duomenų valdytojui šios duomenų tvarkymo operacijos 

tikslais. Savo sutikimą galite bet kada atšaukti apie tai raštu pranešę duomenų valdytojui e. 

paštu GROW-C1@ec.europa.eu. Sutikimo atšaukimas nedarys poveikio duomenų tvarkymo 

operacijų, atliktų iki jums atšaukiant sutikimą, teisėtumui. 

Jei norite pasinaudoti savo teisėmis, kreipkitės į duomenų valdytoją arba, kilus nesutarimui, į 

duomenų apsaugos pareigūną. Prireikus galite kreiptis ir į Europos duomenų apsaugos 

priežiūros pareigūną. Jų kontaktiniai duomenys pateikiami 9 skirsnyje. 

Jei pageidaujate pasinaudoti savo teisėmis, susijusiomis su viena ar keliomis konkrečiomis 

duomenų tvarkymo operacijomis, savo prašyme pateikite jų aprašymą (pavyzdžiui, 10 skirsnyje 

nurodytą registracijos numerį (‑ ius)). 

Į visus prašymus susipažinti su asmens duomenimis bus atsižvelgta per vieną mėnesį. Į visus 
kitus minėtus prašymus bus reaguojama per 15 darbo dienų. 

9. Kontaktinė informacija 

Duomenų valdytojas 

Jei norite pasinaudoti savo teisėmis pagal Reglamentą (ES) 2018/1725 arba turite pastabų, 

klausimų arba abejonių, arba jei norite pateikti skundą dėl jūsų asmens duomenų rinkimo ir 

naudojimo, kreipkitės į duomenų valdytoją Europos Komisijos GROW C1 Galimybės gauti 

finansavimą skyriuje e.paštu GROW-C1@ec.europa.eu.  

– Komisijos duomenų apsaugos pareigūnas 

Jei su duomenų valdytoju kiltų nesutarimų, klausimais, susijusiais su jūsų asmens duomenų 

tvarkymu pagal Reglamentą (ES) 2018/1725, galite kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną 

(DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu). 

mailto:DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu
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– Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (EDAPP) 

Turite teisę kreiptis į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną (t. y. galite pateikti jam 

skundą) (edps@edps.europa.eu arba https://edps.europa.eu/data-protection/our-role-

supervisor/complaints_en), jei manote, kad duomenų valdytojui tvarkant jūsų asmens duomenis 

buvo pažeistos jūsų teisės pagal Reglamentą (ES) 2018/1725. 

10. Kur rasti išsamesnės informacijos? 

Komisijos duomenų apsaugos pareigūnas skelbia visų Komisijos atliekamų asmens duomenų 

tvarkymo operacijų, kurios grindžiamos dokumentais ir apie kurias jam pranešta, registrą. 

Susipažinti su šiuo registru galima adresu http://ec.europa.eu/dpo-register. 

Ši konkreti duomenų tvarkymo operacija įtraukta į viešą duomenų apsaugos pareigūno registrą 

registracijos numeriu DPR-EC-00770. 

mailto:edps@edps.europa.eu
https://edps.europa.eu/data-protection/our-role-supervisor/complaints_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-role-supervisor/complaints_en
http://ec.europa.eu/dpo-register

