
 
 

PRIVATUMO PRANEŠIMAS APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ   

LAISVAI SAMDOMIEMS KINO KŪRĖJAMS  

 

Šis pranešimas skirtas  laisvai samdomų kino kūrėjų (fizinių asmenų - duomenų subjektų), 
užpildžiusių VšĮ Vilniaus kino biuras interneto svetainėje patalpintą registracijos formą, 

informavimui apie jų asmens duomenų tvarkymą.  
 

VšĮ Vilniaus kino biuras, įgyvendindamas asmens duomenų tvarkymo skaidrumo ir 

sąžiningumo principą bei vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 

tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų 
apsaugos reglamentas) 13 straipsniu, teikia Jums informaciją apie Jūsų asmens duomenų 

tvarkymą. 

 
VšĮ Vilniaus kino biuras administruoja laisvai samdomų kino industrijos atstovų (kino 

kūrėjų) duomenų bazę ir laisvai samdomų kino kūrėjų duomenis viešai skelbia savo interneto 
svetainėje. VšĮ Vilniaus kino biuras sudaro galimybę laisvai samdomiems kino industrijos 

atstovams (kino kūrėjams) užpildyti interneto svetainėje skelbiamą registracijos formą ir pateikti 

savo asmens duomenis biurui.  
 

1. Duomenų valdytojas 
VšĮ Vilniaus kino biuras (toliau – Biuras), juridinio asmens kodas 302699057 , veikiantis 

adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. +370 5 211 2031, el. p. film@vilnius.lt. 

  
2. Duomenų tvarkymo tikslai ir duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai. 

Biuras Jūsų pateiktus asmens duomenis tvarko visuomenės informavimo tikslu, siekdamas 
sudaryti galimybę suinteresuotiems asmenims rasti informaciją apie kino rinkos dalyvius bei su 

jais susisiekti. Asmens duomenys tvarkomi remiantis Jūsų laisvanorišku sutikimu, kurį Jūs 

išreiškėte užpildydami registracijos formą Biuro interneto svetainėje, vadovaujantis Reglamento 
(ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies a punktu. Duotą sutikimą galite bet kada atšaukti kreipdamiesi 

šiame pranešime nustatyta tvarka. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio iki atšaukimo atliktam 
asmens duomenų tvarkymui. 

Jūs neprivalote sutikti su asmens duomenų tvarkymu visuomenės informavimo tikslu, 

tačiau Jums sutikus, privalomus asmens duomenis pateikti turėsite, nes kitu atveju suinteresuoti 
asmenys negalės apie Jus sužinoti bei su Jumis susisiekti. 

  
Prireikus, Biuras gali tvarkyti asmens duomenis jo teisių ir teisėtų interesų apsaugos tikslu, 

remdamasis Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies f punktu, siekiant Biuro teisėto 

intereso pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus. 
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3. Tvarkomi duomenys 

Biuras Laisvai samdomų kino kūrėjų duomenų bazėje tvarko šiuos užsiregistravusių laisvai 
samdomų kino kūrėjų asmens duomenis: vardą, pavardę, kontaktinius duomenis (el. paštas, 

telefono ryšio numeris), kalbas, kuriomis kalbate, kino industrijos specializacijos sektorius, darbo 

patirtis, nuorodas į Jūsų darbų pavyzdžius ir kitą Jūsų pateiktą informaciją. Be to, įgyvendindamas 
atskaitomybės principą ir siekdamas turėti galimybę įrodyti, jog dėl asmens duomenų tvarkymo  

buvo gautas Jūsų sutikimas, Biuras tvarko informaciją apie duotą sutikimą, jo atšaukimą (sutikimo 
davimo / atšaukimo data, laikas), IP adresą iš kurio buvo pildyta registracijos forma, kitus 

atskaitomybės principui įgyvendinti būtinus duomenis. 

Prireikus, visi prieš tai nurodyti asmens duomenys gali būti tvarkomi ir Biuro teisių ir 
teisėtų interesų apsaugos tikslu.  

 
4. Duomenų kilmė 

Biuras tvarko tuos asmens duomenis, kuriuos gavo iš Jūsų tiesiogiai (kuriuos Jūs pateikėte 

užpildydami registracijos formą).  
 

5. Duomenų gavėjai 
Jūsų asmens duomenys tvarkomi ir saugomi Europos Sąjungos teritorijoje.  

Jūsų asmens duomenis Biuras skelbia viešai savo interneto svetainėje, todėl su Jūsų asmens 

duomenis gali susipažinti visi interneto svetainės lankytojai. 
Jūsų asmens duomenis Biuras gali teikti suinteresuotiems asmenims, kurie ieško kino 

industrijos atstovų, valstybės institucijoms ar įstaigoms, kurioms asmens duomenis teikti 
įpareigoja teisės aktai, teismams, kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms. 

 

Sudarydami Jums galimybę pateikti asmens duomenis, naudojame Google Forms 
registracijos formą, taigi Jūsų asmens duomenys tampa prieinami duomenų tvarkytojui “Google 

Ireland Limited”, juridinio asmens kodas – 477441, kuri veikia adresu 4 Barrow St, Grand Canal 
Dock, Dublin 4, D04 V4X7, Airija. Su Google privatumo pranešimu galite susipažinti čia: 

https://cloud.google.com/terms/cloud-privacy-notice?hl=en. 

 
Be to, Jūsų asmens duomenis Biuras gali teikti kitiems paslaugų teikėjams (duomenų 

tvarkytojams), teikiantiems Biurui interneto svetainės prieglobos, administravimo, tobulinimo, 
priežiūros, informacinių technologijų infrastruktūros, programinės įrangos ir jų priežiūros ir 

administravimo, konsultavimo bei kitas paslaugas.  Šie paslaugų teikėjai, tvarkydami asmens 

duomenis, veikia Biuro vardu ir pagal Biuro nurodymus. 
 

6. Duomenų saugojimo laikotarpis  
Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi ir saugomi iki kol atšauksite duotą sutikimą, bet ne 

ilgiau nei 10 metų. Jums atšaukus sutikimą, sutikimo turinys, davimo / atšaukimo data, laikas, IP 

adresas, kiti su sutikimu susiję duomenys bus saugomi 2 metus pasibaigus asmens duomenų 
tvarkymui. 

 
7. Duomenų subjektų teisės ir jų įgyvendinimas 

Informuojame, kad Jūs turite šias duomenų subjekto teises, kurias Biuras įgyvendins 

Reglamento (ES) 2016/679 bei taikomų kitų teisės aktų nustatytomis sąlygomis ir apimtimi:   
1) teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą;  

2) teisę susipažinti su savo duomenimis ir gauti jų kopiją;   
3) teisę reikalauti ištaisyti duomenis;   

4) teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“);  

5) teisę apriboti duomenų tvarkymą;   
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6) teisę bet kada atšaukti duotą sutikimą;   

7) teisę į duomenų perkeliamumą; 
8) teisę bet kuriuo metu nesutikti su duomenų tvarkymu, kai asmens duomenys tvarkomi 

teisėto intereso pagrindu.   

 
Prašymus dėl aukščiau nurodytų savo teisių įgyvendinimo, taip pat kitus 

skundus/pranešimus/prašymus dėl asmens duomenų tvarkymo Jūs galite pateikti Biuro direktoriui 
ar Biuro duomenų apsaugos pareigūnui aukščiau nurodytais kontaktais.  

Jūsų teisės bus įgyvendintos prieš tai patvirtinus Jūsų tapatybę gyvai (pateikiant asmens 

dokumentą), arba elektroninių ryšių priemonėmis (pvz.: pateikiant prašymą iš registracijos metu 
nurodyto el. pašto adreso ar pasirašius prašymą kvalifikuotu elektroniniu parašu).  

 
Atsakymą į Jūsų prašymą Biuras pateiks per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos. 

Išimtiniais atvejais  prašymo nagrinėjimo terminas gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams Jus 

informuojant apie tai, kas padaryta nagrinėjant Jūsų prašymą bei nurodant termino pratęsimo priežastis. 
Jeigu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo kreipiasi Jūsų atstovas, jis turi pateikti 

atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir atstovo tapatybę patvirtinantį dokumentą. 
Atkreipiame dėmesį, kad įstatymų numatytais atvejais Jūsų teisių įgyvendinimas gali būti 

apribotas. Tokiu atveju, Biuras, išnagrinėjęs Jūsų prašymą, nurodys Jums tokio apribojimo 

pagrindą.  
 

Jei Jūsų netenkina Biuro atsakymas dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo ar manote, 
kad Jūsų asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant asmens duomenų ir (ar) privatumo apsaugą 

reglamentuojančius teisės aktus, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos 

inspekcijai, kurios kontaktus rasite čia: https://vdai.lrv.lt/. Visais atvejais, prieš teikdami skundą, 
susisiekite su Biuru, kad kartu galėtume rasti tinkamiausią sprendimą. 

 
___________________ 
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