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AB „BALTIC SHOPPING CENTERS“ 

SOCIALINIŲ TINKLŲ PRIVATUMO POLITIKA 

 

Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) yra skirta asmenims, kurie lankosi prekybos 

centro „Banginis“ (toliau – PP BANGINIS) paskyroje socialinės žiniasklaidos priemonėje 

Facebook, esančioje adresu https://www.facebook.com/banginis.vilnius (toliau – Banginis 

Facebook), naudojasi čia pateikta informacija, bendrauja Banginis Facebook, reiškia savo 

nuomonę, dalyvauja konkursuose ir pan.  

Vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 

dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir 

kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 

Privatumo politika nustato ir apibrėžia asmens duomenų tvarkymo tikslus, asmens duomenų 

tvarkymo teisinį pagrindą, Banginis Facebook lankytojų teises ir kitą informaciją, privalomą 

pateikti duomenų subjektui pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą.  

Papildoma informacija apie asmens duomenų tvarkymą taip pat pateikiama PP BANGINIS 

privatumo politikoje adresu https://www.banginis.lt/lt/banginis-vilniuje/informacija-

lankytojams/privatumo-politika  

DUOMENŲ VALDYTOJAS 

AB „Baltic Shopping Centers“, įmonės kodas 111621714, buveinės adresas Islandijos pl. 32, 

Kaunas, tel. Nr. +370 (37) 23 90 10, el. p. info@balticred.com, valdo paskyrą socialinės 

žiniasklaidos priemonėje Facebook. Informaciją, kurią Jūs pateikiate socialinės žiniasklaidos 

priemonėje (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą bei kitą komunikaciją) ar 

kuri gaunama Jums aplankius Banginis Facebook socialinės žiniasklaidos priemonėse, 

kontroliuoja socialinių tinklų valdytojas Facebook Ireland Ltd., įmonės kodas 462932, buveinės 

adresas 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland, tel. Nr. +353 (0) 1 553 

0550. Socialinės žiniasklaidos priemonės Facebook ši Privatumo politika neapima. Detalią 

informaciją apie socialinės žiniasklaidos priemonės Facebook vykdomą asmens duomenų 

tvarkymą, duomenų naudojimo tikslus ir apimtį, susijusią su Jūsų pateiktais duomenimis, galite 

rasti apsilankę adresu https://www.facebook.com/privacy/explanation. Mes negalime įtakoti, 

kokią informaciją apie Jus rinks socialinių tinklų valdytojas Mums sukūrus paskyrą socialiniame 

tinkle Facebook. 

BENDROSIOS NUOSTATOS  

Komentuodami, rašydami žinutes ar kitaip komunikuodami Banginis Facebook, Jūs asmeniškai 

užtikrinate, kad naudojatės visomis techninėmis ir kitomis priemonėmis, kurios užtikrina Jūsų 

įrašo konfidencialumą ir vientisumą. 

Mes imamės visų reikalingų priemonių, siekdami apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo neteisėto 

perdavimo ar naudojimo su sąlyga, kad šie duomenys buvo surinkti mūsų naudojamomis 

priemonėmis. Dėl šios priežasties mes nuolat įgyvendiname ir atnaujiname atitinkamas 

organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens 

duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio 

kito neteisėto tvarkymo. 

Pažymėtina, kad asmens duomenys ir (ar) bet kokia kita informacija, kurią skelbiate viešai 

Banginis Facebook, yra matoma kitiems lankytojams, todėl prieš skelbdami pranešimą patikrinkite 

ar jame nėra įžeidžiančio, diskriminuojančio ar kitokio teisės aktus ir (ar) kitų lankytojų teises 
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pažeidžiančio turinio. Mes pasiliekame teisę pašalinti bet kokią lankytojų Banginis Facebook 

patalpintą informaciją, jeigu ji pažeidžia teisės aktus ar kitų lankytojų teises. 

Visus Jūsų savanoriškai perduotus duomenis naudojame tik tuo tikslu, kuriuo šiuos duomenis 

mums perdavėte (pvz. komunikacijos su Jumis, dalyvavimo Banginis Facebook pagalba 

rengiamame žaidime ir pan. tikslais).  

RENKAMI DUOMENYS 

Vykdydami akcijas ir žaidimus, skelbdami kitokią informaciją, Mes galime kontaktuoti su 

žaidime, akcijoje dalyvaujančiu ar kitokią paskelbtą informaciją komentuojančiu asmeniu. 

Laimėtojo nustatymo ir prizo perdavimo tikslu Mes galime rinkti tokius asmens duomenis kaip 

vardas, pavardė, informacija apie prizo atsiėmimo vietą ar kitus asmens duomenis, kurie yra būtini 

asmens identifikavimui ir prizo perdavimui. 

Banginis Facebook Jūs galite paskelbti savo komentarus, paspausti „patinka“ atskiriems įrašams 

arba Banginis Facebook , taip pradedant „sekti“ Banginis Facebook . Jeigu „sekate“ Banginis 

Facebook , Jus gali pasiekti mūsų paskelbtas turinys ir, jeigu komentuosite ar spausite „patinka“ 

ant mūsų paskelbto turinio, tai bus matoma mums ir kitiems socialinės žiniasklaidos priemonės 

Facebook naudotojams. Kitiems matoma Jūsų duomenų apimtis priklauso nuo Jūsų paskyros 

nustatymų socialinės žiniasklaidos priemonėje Facebook ir Jūsų aktyvumo, t.y. nuo to, kiek 

duomenų paskelbiate Jūs, ir nuo to, kokią informaciją pasirenkate gauti, naudojant socialinės 

žiniasklaidos priemonės Facebook nustatymus.  

Pakartotinai atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad Banginis Facebook yra integruota į socialinės 

žiniasklaidos priemonę Facebook svetainę, todėl Facebook turi visas galimybes rinkti ir naudoti 

Jūsų profilio ir elgsenos duomenis siekiant įvertinti Jūsų įpročius, asmeninius santykius ir 

pomėgius bei kitus Jūsų asmens duomenis. Platesnė informacija apie Facebook svetainės 

naudojamus įrankius, renkamą informaciją pateikiama Facebook svetainės privatumo politikoje. 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDAI  

Bendrovė renka ir tvarko asmens duomenis vadovaujantis Europos Sąjungos ir Lietuvos 

Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą. 

Lankytojų asmens duomenys Banginis Facebook yra tvarkomi šiais teisiniais pagrindais ir tikslais:  

- Jūsų sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais, pvz., Jums spaudžiant 

„patinka“ Banginis Facebook ar ant atskirų Banginis Facebook įrašų; 

- Mūsų teisėtų interesų įgyvendinimui (pvz. Banginis Facebook administravimui, PP 

BANGINIS veiklos viešinimui, siekiant atkreipti Jūsų dėmesį į mūsų paslaugas ir produktus bei 

bendrauti su Jumis kaip Banginis Facebook lankytojais); 

- Jūsų teisėtų interesų įgyvendinimui (pvz. Jums siekiant sužinoti aktualiausias PP 

BANGINIS naujienas, Jums siekiant komunikuoti, reikšti nuomonę, dalyvauti PP BANGINIS 

rengiamuose žaidimuose, akcijose ir pan.). 

Siekiame, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų 

tvarkomi tik tokiais tikslais, kuriais buvo renkami, kad jie būtų tvarkomi laikantis teisės aktuose 

nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų. 

NEPILNAMEČIŲ ASMENŲ DUOMENŲ TVARKYMAS 

Asmenims iki 16 metų draudžiama dalintis savo asmens duomenimis Banginis Facebook, jeigu 

prieš tai nebuvo gautas tėvų sutikimas. Komentarai, reakcijos, informacijos dalinimasis ar kiti 

veiksmai, kuriuos atliko nepilnametis socialiniame tinkle, yra laikomi įgyvendintais gavus tėvų 

sutikimą.  

TRETIEJI ASMENYS 

Be Jūsų išankstinio sutikimo Mes neperduodame Jūsų asmens duomenų jokiems kitiems 

tretiesiems asmenims, išskyrus žemiau aprašytus atvejus: 



 

 

 

- Jūsų asmens duomenis Mes perduosime tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums 

vykdyti ir administruoti Banginis Facebook, teikia paslaugas, susijusias su Banginis Facebook 

lankytojų užklausų administravimu. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui mes pateikiame tik 

tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti; 

- Mūsų pasitelkti asmens duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik 

pagal mūsų nurodymus. Be to, jie privalo užtikrinti Jūsų asmens duomenų saugumą pagal 

galiojančius teisės aktus ir su Mumis sudarytus rašytinius susitarimus; 

- Duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugos 

įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik 

galiojančių teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, siekiant užtikrinti mūsų ir Jūsų teises, 

pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus. 

DUOMENŲ PERDAVIMAS 

Visus Jūsų pateiktus asmens duomenis Mes tvarkome Europos Sąjungos teritorijoje.  

SAUGOJIMO TERMINAS 

Visi asmens duomenys, kuriuos Jūs pateikiate savo laisva valia, yra saugomi iki tol, kol bus 

pasiekti tikslai, dėl kurių šie asmens duomenys buvo surinkti. 

JŪSŲ KAIP DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS 

Jei norite, kad Jūsų asmens duomenys nebebūtų tvarkomi Banginis Facebook puslapyje, kaip 

aprašyta šioje Privatumo politikoje, Jūs Banginis Facebook galite pasirinkdami „nebemėgti“ 

puslapio. Taip pat, manydami, kad mūsų teikiama informacija, reklama, atsirandanti Jūsų naujienų 

sraute, yra Jums neaktuali, bet kuriuo metu galite jos atsisakyti vadovaudamiesi Facebook 

privatumo politikoje pateikiamomis nustatymų instrukcijomis.  

Pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą Jūs turite šias teises:  

- Teisę susipažinti su savo asmens duomenimis. Jūs turite teisę gauti patvirtinimą, ar su Jumis 

susiję asmens duomenys yra tvarkomi, o jei taip, turite teisę susipažinti su tvarkomais asmens 

duomenimis ir informacija, nurodyta Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 15 straipsnyje; 

- Teisę reikalauti ištaisyti ir ištrinti duomenis. Jūs turite teisę reikalauti, kad be nepagrįsto 

delsimo būtų ištaisyti klaidingi su Jumis susiję asmens duomenys, ir, jei reikia, prašyti papildyti 

neišsamius asmens duomenis; 

- Taip pat turite teisę reikalauti, kad su Jumis susiję asmens duomenys be nepagrįsto delsimo 

būtų ištrinti dėl kurios nors iš Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 17 straipsnyje nurodomų 

priežasčių, pvz., jei duomenys nebėra būtini numatytam tikslui; 

- Teisė apriboti duomenų tvarkymą. Turite teisę prašyti, kad Jūsų duomenų tvarkymas būtų 

apribotas galimo patikrinimo laikotarpiui, jei tai atitinka kurį nors iš Bendrojo duomenų apsaugos 

reglamento 18 str. nurodomų atvejų, pvz., jei nesutikote su jūsų duomenų tvarkymu; 

- Teisė į duomenų perkeliamumą. Tam tikrais atvejais, nurodomais Bendrojo duomenų 

apsaugos reglamento 20 straipsnyje, Jūs turite teisę gauti su jumis susijusius asmens duomenis 

susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuteriu nuskaitomu formatu, arba reikalauti perduoti 

duomenis kitai trečiajai šaliai;  

- Teisė nesutikti. Kai duomenys yra tvarkomi pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 

6 straipsnio 1 pastraipos punktą f) (duomenų tvarkymas teisėtais interesais), Jūs turite teisę bet 

kada nesutikti su tvarkymu dėl priežasčių, nulemtų konkretaus Jūsų atvejo. Tokiu atveju mes 

nebetvarkysime Jūsų asmens duomenų, nebent jeigu tam bus akivaizdžiai pagrįstas teisėtas 

pagrindas, kuris nusvers subjekto interesus, teises ir laisves, arba jei duomenų tvarkymas skirtas 

pareikšti ieškinį, spręsti bylą ar gintis teisme.  

- Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai. Pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 

77 straipsnį, Jūs turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, jei manote, kad Jūsų asmens 

duomenų tvarkymas pažeidžia galiojančius duomenų apsaugos reglamentus. Savo teise pateikti 



 

 

 

skundą galite pasinaudoti valstybėje narėje, kurioje yra Jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta, darbo 

vieta arba vieta, kurioje padarytas įtariamas pažeidimas.  

TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS  

Jei nesutinkate, kad kokie nors konkretūs Jūsų duomenys būtų tvarkomi, prašome su mumis 

susisiekti apačioje nurodytais kontaktais. Kadangi tik Facebook turi visą prieigą prie Jūsų 

informacijos ir asmens duomenų, dėl Jūsų duomenų pašalinimo turite kreiptis tiesiogiai į 

socialinės žiniasklaidos priemonę Facebook. Taip pat rekomenduojame susisiekti su socialinės 

žiniasklaidos priemone Facebook tiesiogiai, jei norite paprašyti informacijos ar paklausti kitų 

klausimų apie savo kaip duomenų subjekto teises. Jei norite, kad Jūsų asmens duomenys nebebūtų 

tvarkomi Banginis Facebookar turite kitų klausimų, prašome susisiekti su mumis siunčiant el. 

laišką adresu info@balticred.com arba duomenuapsauga@balticred.com; 

Jeigu Jūsų netenkins mūsų siūlomas problemos išsprendimo būdas arba, Jūsų nuomone, mes 

nesiimsime pagal Jūsų prašymą būtinų veiksmų, Jūs turėsite teisę pateikti skundą Valstybinei 

duomenų apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, tel. (+370 5) 271 2804, 

279 1445, el. paštas: ada@ada.lt, www.ada.lt). 

KITOS NUOSTATOS 

Socialinių tinklų privatumo politika yra taikoma nuo 2020 m. rugpjūčio 28 d. ir gali būti atnaujinta 

bet kuriuo metu.  

 

 


