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Nuorodos dėl duomenų apsaugos pagal Bendrąjį 
duomenų apsaugos reglamentą (DSGVO) 

Endress+Hauser Grupė („Endress+Hauser“, „mes“ arba „mums“) didelę reikšmę skiria asmens 
duomenų apsaugai. Todėl visi mūsų veiksmai atitinka taikomų teisės aktų, susijusių su asmens 
duomenų apsauga ir duomenų saugumu, nuostatas. 

Nuorodos dėl duomenų apsaugos taikomos visoms susijusioms Endress+Hauser grupės bendrovėms ES 
/ EEE. Jos galioja kartu su bendrosios duomenų apsaugos deklaracija, kuri galioja bendrai, o iškilus 
prieštaravimų, turi viršenybę.  

1 Atsakomybė 

Duomenis apie atsakingą Endress+Hauser bendrovę pagal DSGVO bei papildomos informacijos apie 
kompetetingas priežiūros žinybas rasite mūsų internetinėje svetainėje. 

Su atitinkamos bendrovės atsakingu asmeniu už duomenų apsaugą arba, jeigu yra, duomenų apsaugos 
įgaliotuoju asmeniu susisiekti galima paštu internetinėje svetainėje nurodytu adresu, papildomai 
nurodant „Atsakingas asmuo už duomenų apsaugą“ nurodytu elektroninio pašto adresu. 

2 Apdorojimo tikslas, teisinis pagrindas 

Mes asmens duomenis apdorojame vadovaudamiesi ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 
(DSGVO) nuostatomis ir nacionaliniais duomenų apsaugos teisės aktais:  

a. Apie sutartinių teisių vykdymą (6 str. dalis 1 b DSGVO) 
Ypač susijusias su klientų užsakymais, tiekėjais, paslaugų teikimo partneriais ir darbuotojais  
 

b. Apie teisėtų interesų apsaugą sugretinus interesus (6 str.  dalis1 f DSGVO)  
Jeigu reikia, jūsų duomenis apdorosime tiesiogiai vykdydami sutartį, siekdami apsaugoti savo ar 
trečiųjų asmenų teisėtus interesus, tai apima 
 
- Duomenų perdavimą Endress+Hauser grupės viduje 
- Reklamą ir rinkos tyrimus, jeigu tai neprieštarauja jūsų duomenų naudojimui 
- Procesų patikrą ir optimizavimą, siekiant išanalizuoti poreikius ir tiesioginius klientų 

prašymus, įsk. klientų suskirstymą segmentais ir galutinių tikimybių apskaičiavimą 
- Teisinių pretenzijų reiškimą ir gynybą teisinių ginčų metu 
- Informacijos saugumo užtikrinimą 
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- Vaizdo stebėjimo sistemas būsto neliečiamumui, pastatų ir nuosavybės apsaugai nuo 
vandalizmo ir vagysčių 

- Pastatų ir įrangos saugumo užtikrinimo priemones (pavyzdžiui, prieigos kontrolė) 
- Priemones būsto neliečiamumui užtikrinti 
- Verslo valdymo ir paslaugų ir produktų plėtros priemones 
- Rizikos valdymą koncerne 
 

c. Remiantis jūsų sutikimu (6 str. dalis 1 a DSGVO)  
Jeigu davėte mums savo sutikimą apdoroti asmens duomenis tam tikru tikslu (pavyzdžiui, 
filmuoti ir fotografuoti, siųsti naujienlaiškius), tuomet šis apdorojimas yra teisėtas, remiantis 
jūsų sutikimu. Duotą sutikimą galima bet kada atšaukti. Tai galioja sutikimo deklaracijų, 
pateiktų mums iki DSGVO įsigaliojimo, t. y. iki 2018 m. gegužės 25 d., atšaukimui. Atsižvelkite į 
tai, kad atšaukimas taikomas ateičiai. Nekalbama apie apdorojimą iki atšaukimo. 
 

d. Remiantis teisės aktų reikalavimais (6 str. dalis 1 c DSGVO) arba siekiant užtikrinti viešąjį 
interesą (6 str. dalis 1 e DSGVO) 
Mes taip pat privalome laikytis įvairių teisinių įsipareigojimų, tai reiškia, teisinių reikalavimų 
(pavyzdžiui, antiteroristų sąrašų suderinimas, pinigų plovimo įstatymas). Apdorojimo tikslas 
apima tapatybės patikrą, mokesčių ir socialinės teisės kontrolės bei informavimo prievolių 
vykdymą, apgaulės ir pinigų plovimo prevenciją, taip pat rizikų vertinimą ir valdymą 
Endress+Hauser grupėje. 

3 Kam pateks mano duomenys? 

Atsakingoje Endress+Hauser bendrovėje atitinkami skyriai gaus prieigą prie jūsų duomenų, kurie 
reikalingi, kad galėtume vykdyti savo sutartines ir įstatymų nustatytas pareigas arba kurie reikalingi 
teisėtiems interesams apginti.  

Taip pat duomenis gali gauti susijusios Endress+Hauser grupės bendrovės bei mūsų įdarbinti paslaugų 
tiekėjai, patikėtiniai, žinybos ar tretieji asmenys.  

Duomenis gauti gali šie gavėjai arba gavėjai, siūlantys šias veiklas ir paslaugas: 

 

- susijusios Endress+Hauser grupės bendrovės 
- Endress+Hauser „InfoServe“ kaip pagrindinis duomenų apdorojimo centras 
- „Third party Cloud“ ir „ASP Service provider“ 
- Viešosios tarnybos, vykdančios įstatymų nustatytas pranešimo prievoles, pavyzdžiui, finansų 

žinybos, socialinio draudimo organai, baudžiamojo persekiojimo organai 
- Banko informacijos teikimas 
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- EDV-/IT programėlių palaikymas / techninė priežiūra 
- Archyvavimas 
- Dokumentų apdorojimas 
- Skambučių centro paslaugos 
- Atitikimo reikalavimams užtikrinimo priemonės 
- Duomenų kontrolė, siekiant užkirsti kelią pinigų plovimui 
- Duomenų sunaikinimas 
- Audito paslaugos 
- Išperkamosios nuomos bendrovės 
- Mokumo patikros paslaugos 
- Skolų išieškojimo bendrovės 
- Mokėjimo kortelių išdavimas (debeto / kredito) ir atsiskaitymai 
- Rinkodara 
- Multimedijų technologijos 
- Registracijos organizacija 
- Telefonija 
- Internetinių svetainių vadyba 
- Draudimai 

4 Ar duomenys bus perduoti trečiajai šaliai arba tarptautinei organizacijai?  

Duomenys bus perduodami ne ES arba ne EEE šalims (taip vadinamoms trečiosioms valstybėms) tuo 
atveju, jeigu tai yra būtina užsakymams įvykdyti (pavyzdžiui, gamyba, logistika), jeigu įstatymai tai 
numato (pavyzdžiui, mokesčių teisės nustatytos registracijos prievolės), jeigu davėte mums savo 
sutikimą arba nenusižengiant užsakymo duomenų apdorojimo nuostatoms. Taip pat vyksta 
apsikeitimas duomenimis ir su susijusiomis Endress+Hauser grupės bendrovėmis trečiosiose šalyse, 
ypač Šveicarijoje.  

Jeigu paslaugų tiekėjai veikia trečiosiose šalyse, be rašytinių nurodymų pagal Susitarimo dėl ES 
standartinių sutarčių sąlygų nuostatas papildomai įsipareigoja laikytis nustatytojo duomenų apsaugos 
lygio ES. Su susijusiomis Endress+Hauser grupės bendrovėmis pasirašomi atitinkami sutartiniai 
susitarimai.  

5 Kiek laiko bus saugomi mano duomenys? 

Mes apdorojame ir saugome jūsų asmens duomenis tol, kol jų reikia mūsų sutartinėms ir įstatymų 
nustatytoms prievolėms vykdyti. Jūsų asmens duomenis ištrinsime iš karto, kai tik pirmiau 
išvardintiems tikslams jie nebus reikalingi. Gali atsitikti taip, kad asmens duomenys bus saugomi 
laikotarpį, kurio metu mūsų bendrovės atžvilgiu bus pareikštos pretenzijos (įstatymų nustatytas nuo 
trejų iki trisdešimties metų senaties terminas). Jūsų asmens duomenis saugome, jeigu įstatymai mus 
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įpareigoja tai daryti. Atitinkamos įrodymų ir saugojimo prievolės kyla iš prekybos ir mokesčių teisės 
aktų. 

6 Kokias duomenų apsaugos asmens teises turiu aš? 

Kiekvienas susijęs asmuo turi teisę į informaciją pagal DSGVO 15 str. Esant tam tikroms sąlygoms, 
kiekvienas susijęs asmuo turi teisę į duomenų patikslinimą pagal DSGVO 16 str., teisę į duomenų 
apdorojimo apribojimą pagal DSGVO 18 str. ir teisę į duomenų ištrynimą pagal DSGVO 17 str. Be to, 
kiekvienas susijęs asmuo turi teisę, kad jo parengti duomenys būtų teikiami atitinkamos struktūros, 
įprastu ir įrenginiams perskaitomu formatu (duomenų perdavimo galimybė) pagal DSGVO 20 str., kai 
apdorojimas atliekamas automatizuotu būdu ir remiasi sutikimu.  

Informavimo ir ištrynimo teisės atžvilgiu susijusioms Endress+Hauser grupės bendrovėms, kurių 
buveinė yra Vokietijoje, taikomi apribojimai pagal BDSG 34 ir 35 str.  

Kiekvienas susijęs asmuo turi teisę teikti skundus priežiūros žinybai, ypač jūsų buvimo vietos, darbo 
vietos arba numanomo duomenų apsaugos pažeidimo vietos valstybėje-narėje (DSGVO 77 str.). 
Papildomos informacijos apie kompetetingas priežiūros žinybas rasite mūsų internetinėje svetainėje.  

Duotą sutikimą dėl asmens duomenų apdorojimo galite bet kada atšaukti. Tai galioja sutikimo 
deklaracijų, pateiktų mums iki DSGVO įsigaliojimo, t. y. iki 2018 m. gegužės 25 d., atšaukimui. 
Atsižvelkite į tai, kad atšaukimas taikomas ateičiai. Nekalbama apie apdorojimą iki atšaukimo. 

  



 

 

 

5/6

7 Prieštaravimo teisė 

Be išvardintų teisių Jūs taip pat turite prieštaravimo teisę 

Informacija apie jūsų prieštaravimo teisę pagal ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamento (DSGVO) 21 
str.  

1. Atskiru atveju taikoma prieštaravimo teisė  
Jūs turite teisę dėl iš specialios situacijos kylančių priežasčių bet kada paprieštarauti dėl su jumis 
susijusių asmens duomenų apdorojimo, kurie remiantis 1 e DSGVO 6 str. 6 dalimi (duomenų 
apdorojimas viešojo intereso tikslu) ir 1 f DSGVO 6 str. (duomenų apdorojimas, remiantis interesų 
sugretinimu); tai taikoma ir šia nuostata besiremiančiam tyrimui pagal DSGVO 4 str. 4 dalį. Pateikus 
prieštaravimą, jūsų asmens duomenų daugiau neapdorosime, nebent galėsime įrodyti turį priverstinių 
saugotinų priežasčių apdorojimui, svarbesnių už jūsų interesus, teises ir laisves arba apdorojimas 
reikalingas teisiniams reikalavimams pareikšti, juos vykdyti ar ginti.  

2. Prieštaravimo teisė duomenų apdorojimo atžvilgiu reklamos tikslais  
Atskirais atvejais apdorojame jūsų asmens duomenis, vykdydami tiesioginę reklamą. Jūs turite teisę bet 
kada pateikti prieštaravimą su jumis susijusių asmens duomenų apdorojimo atžvilgiu reklamos tikslu; 
tai taikoma ir tyrimui, jeigu tai susiję su tokia tiesiogine reklama. Jums paprieštaravus dėl duomenų 
apdorojimo tiesioginės reklamos tikslu, mes jūsų asmens duomenų daugiau šiam tikslui neapdorosime. 

Prieštaravimas gali būti pateikiamas laisvos formos 1 punkte nurodytai tarnybai.  

8 Apskundimo teisė 

Jūs turite galimybę pateikti skundą 1 punkte nurodytai tarnybai arba priežiūros žinybai, ypač jūsų 
buvimo vietos, darbo vietos arba spėjamo duomenų apsaugos pažeidimo vietos valstybėje-narėje 
(DSGVO 77 str.). 

9 Kokiu būdu vyksta automatinis sprendimo priėmimas? 

Verslo santykiams pagrįsti ir plėtoti paprastai automatinio sprendimo priėmimo būdo nenaudojame 
pagal DSGVO 22 str. Jeigu atskirais atvejais toks metodas būtų taikomas, tuomet jus apie tai 
informuosime atskirai, jeigu to reikalauja įstatymai. 

10 Ar vyksta tyrimas?  

Jūsų duomenis iš dalies apdorojame automatiškai siekdami išanalizuoti tam tikrus asmeninius dalykus 
(tyrimas). Tyrimą taikome šiais atvejais:  
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- remdamiesi teisės aktų reikalavimais įsipareigojame suderinti antiteroristų sąrašus. 
- Kad galėtume jus tikslingai informuoti apie produktus ir konsultuoti dėl jų, naudojame 

vertinimo instrumentus. Tai užtikrina poreikius atitinkantį bendravimą ir reklamą.  


