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INFORMACIJA APIE DUOMENŲ TVARKYMĄ 

FIZINIAM ASMENIUI 

1. Duomenų valdytojas 

UAB “KĖDBUSAS”, į.k. 161229484, buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 93, Kėdainiai, 

tel. +370 34760333, el. paštas info@kedbusas.lt  

2. Duomenų tvarkymo tikslas ir teisinis pagrindas 

Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti UAB “KĖDBUSAS” ir gali būti tvarkomi šiais 

tikslais ir teisiniai pagrindais:  

2.1 Jūsų duomenų tvarkymo teisėtumas grindžiamas būtinybe įvykdyti Jūsų ir UAB 

“KĖDBUSAS” sutartį, kurios šalis esate, arba būtinybe pasinaudoti iš sutarties 

kylančiomis teisėmis (Reglamento 6 str. 1 d. c) p.). 

2.2 Atskiroms perduodamų asmens duomenų  tvarkymo operacijoms teisinį pagrindą 

sudaro UAB “KĖDBUSAS” taikomų teisinių prievolių vykdymas (pavyzdžiui, 

mokesčių deklaravimo, prievolių, susijusių su aplinkos apsauga, vykdymas) 

(Reglamento 6 str. 1 d. c) p.). 

3. UAB “KĖDBUSAS” gaunamų ir tvarkomų asmens duomenų  kategorijos 

- Vardas, pavardė; 

- Kontaktiniai duomenys (darbo tel. nr., darbo el. paštas, darbovietės adresas); 

- Užimamos pareigos; 

- Asmens kodas, mokesčių mokėtojo kodas; 

- Partnerio vardu ar interesais vykdomas susirašinėjimas su UAB “KĖDBUSAS”, ar kiti 

duomenys suformuojami Sutarties su UAB “KĖDBUSAS” vykdymo metu (dokumentų 

pasirašymas, užsakymų tvirtinimas ir pan.) 

UAB “KĖDBUSAS” tvarkomus Jūsų duomenis gali gauti: 

- UAB “KĖDBUSAS” darbuotojai, atsakingi už bendradarbiavimą su Partneriu ir ryšių 

palaikymą, taip pat vykdantys buhalterinės apskaitos, informacinių sistemų priežiūros, 

verslo rodiklių analitikos ir verslo planavimo funkcijas; 

- Informacinių sistemų, kurias UAB “KĖDBUSAS” naudoja santykių su partneriais 

valdymui, tiekėjai ir prižiūrėtojai; 



- Mokesčių inspekcija; 

- Bankai; 

- UAB “KĖDBUSAS” pasitelkiami kiti partneriai, susiję su sutarties vykdymu. 

4. Duomenų saugojimo laikotarpis 

Duomenys saugomi visą sutarties galiojimo ir bendradarbiavimo laikotarpį, taip pat 

senaties terminą po bendradarbiavimo ar Sutarties pabaigos. 

5. Duomenų subjekto teisės 

Jūs turite teisę prašyti, kad UAB “KĖDBUSAS” leistų susipažinti su Jūsų asmens 

duomenimis ir juos ištaisytų, apribotų duomenų tvarkymą, kaip nustatyta Reglamento 15-

21 straipsniuose. 

Dėl šių teisių įgyvendinimo galite kreiptis į UAB “KĖDBUSAS” administraciją. 

Jūs taip pat turite teisę, neapribojant kitų galimybių imtis kitų administracinių arba 

teisminių teisių gynimo priemonių, pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei 

duomenų apsaugos inspekcijai, jeigu manote, kad su Jumis susijęs asmens duomenų 

tvarkymas atliekamas pažeidžiant Reglamentą.  


