
Privatumo pranešimas ir Paslaugų teikimo taisyklės 

 

Ką reiškia šis Privatumo pranešimas? 

 

Šis privatumo pranešimas (toliau - Privatumo pranešimas) apibrėžia ne tik sąlygas, kurių 

privalo laikytis visi interneto svetainės lska.lt (toliau - Interneto svetainė) lankytojai, mūsų, 

kaip Jūsų duomenų valdytojo, Lietuvos sveikatingumo klubų asociacijos, juridinio asmens 

kodas 30306508, veiklos vykdymo adresas Kareivių g. 14, LT-09117 Vilnius (toliau - 

Asociacija) paslaugų gavėjai, asmenys, atlikę aktyvius veiksmus Asociacijos socialinės 

žiniasklaidos paskyrose, asmenys, sutikę gauti Asociacijos rinkodaros medžiagą, asmenys, 

dalyvaujantys Asociacijos renginiuose, treneriai, partnerių/tiekėjų darbuotojai (toliau – 

Klientai), bet ir numato pagrindines asmens duomenų tvarkymo taisykles, kurių privaloma 

laikytis Klientams.  

 

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes laikomės Bendrojo asmens duomenų apsaugos 

reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos 

įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų. 

 

Kas yra asmens duomenys? 

 

Asmens duomenys yra bet kokia Asociacijos apie Klientą renkama informacija, kuri gali būti 

panaudota Kliento asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu. 

Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant Kliento vardą, pavardę, adresą, IP 

adresą, kurią apie Klientus Asociacija renka dėl šiame Privatumo pranešime ar atskirame 

Kliento sutikime ar susitarime su Asociacija nurodytų tikslų. 

Šie duomenys taip pat apima viešoje erdvėje esančią Klientų asmeninę informaciją, su kuria 

Asociacija susipažįsta Klientui susisiekus su Asociacija socialinės žiniasklaidos priemonėmis 

ar atlikus aktyvius veiksmus Asociacijos socialinės žiniasklaidos priemonių paskyrose. 

Kaip renkame Jūsų duomenis? 

Kaip surenkame jūsų duomenis priklauso nuo paslaugų, kurias mes jums teikiame ar nuo 

mūsų bendradarbiavimo pobūdžio. 



Asociacija tvarko duomenis: 

● gautus tiesiai iš duomenų subjekto (Jūsų), pvz. kai atsiunčiate mums pranešimus 

nurodytais kontaktais, pildote anketas, pasirašote su mumis bendradarbiavimo 

sutartis, registruojatės mūsų interneto puslapiuose ar organizuojamose akcijose, 

renginiuose, projektuose, mokymuose; 

● kurie yra generuojami, kai Jūs naudojatės mūsų paslaugomis, pvz., kai naudojatės 

mūsų tinklu ir paslaugomis, t. y. naršote internete, lankotės mūsų interneto svetainėse 

ir pan.; 

● kuriuos gauname iš kitų šaltinių, pvz., esant pagrindui, iš kitų įstaigų ar bendrovių t. y. 

bankų, viešai prieinamų registrų, draudimo bendrovių ir kt; 

● kitaip bendraujate ar bendradarbiaujate su Asociacija kaip narys, vartotojas, klientas, 

tiekėjas, rangovas ar kitas asmuo, turintis su Asociacija verslo ar vartojimo santykių. 

Kokius Jūsų asmens duomenis asociacija renka? 

Atsižvelgiant į tai, kas Jūs esate (narys, klientas, vartotojas, tiekėjas ir t.t.) ir kaip su 

Asociacija bendraujate (gyvai, internetu, el.paštu ir t.t.), Asociacija gali tvarkyti skirtingus 

Jūsų Asmens duomenis. 

Asmens duomenų, kuriuos galime rinkti, kategorijos: 

Asmens duomenų kategorijos Asmens duomenys 

Asmens tapatybės nustatymo duomenys Vardas, pavardė 

Kontaktiniai duomenys El. pašto adresas, telefono numeris, 

gyvenamoji vieta (adresas) 

Veiklos duomenys Duomenys apie veiklos vykdymo vietą 

(miestas, klubas), įgytą kvalifikaciją 

(licencijos, diplomai) 

Socialinės paskyros duomenys Socialinės paskyros profilio duomenys 



Nuotraukos Jūsų pateiktos nuotraukos Asociacijai bei 

Asociacijos surinktos nuotraukos Jūsų 

sutikimu 

Finansiniai duomenys Finansų įstaigų, banko sąskaitų duomenys 

ir kiti duomenys, kuriuos Jūs nurodote 

Asociacijai atliekamuose pavedimuose 

(nurodymuose) arba kuriuos nurodote 

Asociacijai, kad galėtų atsiskaityti su Jumis 

Bet kokie kiti duomenys ir informacija, 

kuria laisvanoriškai dalinatės su Asociacija 

Atsiliepimai, vertinimai, komentarai, 

nuomonės, informacija, pateikta Jūsų 

Asociacijai teikiamuose dokumentuose ir 

kita 

 Asociacija Lietuvoje atstovauja Europos sveikatingumo profesionalų registrą, todėl renka bei 

tvarko trenerių registre pateiktus duomenis (vardas, pavardė, el.paštas, telefono numeris, 

veiklos vykdymo miestas, gimimo metai, nuotraukos, įgytų kvalifikacijų duomenys, diplomų, 

licencijų ar kitų kvalifikaciją įrodančių dokumentų kopijos), kuriems taikomos šiame 

Privatumo pranešime numatytos nuostatos. 

Taip pat Asociacija gali siųsti pasiūlymus, naujienlaiškius, reklamas ar kitą aktualią 

informaciją suinteresuotiems asmenims el.paštu, SMS žinutėmis. Tokiu atveju tvarkomi 

privalomi duomenys, be kurių Jums negalėsime siųsti tiesioginės rinkodaros pranešimų 

(vardas, pavardė, el.paštas. telefono numeris). Jūs turite teisę bet kada atsisakyti tiesioginės 

rinkodaros pranešimų susisiekdami su mumis. Jei esate mūsų Klientas ir nepareiškėte 

prieštaravimo dėl Asociacijos tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo, mes Jums el.paštu 

teisėto intereso pagrindu siųsime pranešimus dėl esamų paslaugų, renginių ar kitų Jums 

aktualių paslaugų. 

Automatiškai renkami duomenys 

Lankantis ar naudojantis Asociacijos svetaine, socialinėmis paskyromis ar kita programine 

įranga ir kitaip kontaktuojant su Asociacija skaitmeniniais kanalais, Asociacija gali rinkti 



Jūsų duomenis automatiškai. Tai informacija, kurią siunčia Jūsų kompiuteris, mobilus 

telefonas ar kita prieigos priemonė, kiek tai numato galiojantys teisės aktai. 

Asmens duomenų kategorijos Asmens duomenys 

Prietaiso duomenys Modelis, tarptautinis mobiliojo ryšio 

įrangos identifikatoriaus (IMEI) numeris ir 

kiti unikalūs prietaisų identifikatoriai, 

aplinkos prieigos adresas (MAC) adresas, 

interneto protokolo (IP) adresas, operacinės 

sistemos versija ir prietaiso, kurį naudojate 

prisijungimui prie paslaugų, nustatymai 

Veiksmų informacija Naudojimosi Asociacijas skaitmeniniu 

kanalu ar gaminiu laikas ir trukmė 

Vietos informacija Jūsų faktinė buvimo vieta (nustatyta pagal 

Jūsų internetinio protokolo (IP) adresą ar 

kitas vietos nustatymo technologijas), apie 

kurią informacija gali būti renkama Jums 

pasirinkus su vieta susijusius gaminius ar 

nustatymus, pavyzdžiui per mūsų 

programinę įrangą 

 

Asociacija renka bei tvarko Jūsų Asmens duomenis tik teisėtiems veiksmams savo veiklos 

tikslais. 

Jūsų asmens duomenų saugumas 

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, 

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų 

nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines 



ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto 

sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. 

Jūsų teisės 

● teisė atšaukti sutikimą; 

● teisė susipažinti su savo asmens duomenimis 

● teisė prašyti suteikti daugiau informacijos 

Atsakomybė 

Jūs esate atsakingas, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu 

pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas mus apie tai informuoti, 

pakeisdamas atitinkamus duomenis registracijos formoje ar, jeigu duomenys nėra nurodyti 

registracijos formoje, informuodamas apie tai mus elektroniniu paštu. Mes jokiu atveju 

nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar 

neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus. 

Duomenų atskleidimas 

Mes galime atskleisti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams, vadybininkams, tarpininkams, 

paslaugų tiekėjams ar subrangovams (tokiais atvejais Asociacija veikia kaip duomenų 

valdytojas), taip pat renginių organizatoriams (tokiu atveju Asociacija veikia kaip duomenų 

tvarkytojas), jei pagrįstai reikia Asociacijos numatytiems tikslams 

Privatumo pranešimo pakeitimai 

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šį Privatumo pranešimą. Toks atnaujintas ar 

pakeistas Privatumo pranešimas įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų Interneto svetainėje. 

Atnaujinę Privatumo pranešimą, informuosime Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus 

paskelbdami juos Interneto svetainėje.  Jei prisijungiate prie Internetinės svetainės po tokio 

pranešimo paskelbimo, Jūs sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime. Galite 

pasižiūrėti į datą, norėdami sužinoti, kada Privatumo pranešimas atnaujintas paskutinį kartą. 

 

 



Lietuvos sveikatingumo klubų asociacijos paslaugų teikimo taisyklės 

Bendrosios nuostatos 

● Šių Lietuvos sveikatingumo klubų asociacijos paslaugų teikimo taisyklių (toliau - 

Taisyklės) tikslas yra reglamentuoti paslaugų teikimą Lietuvos sveikatingumo klubų 

asociacijos, juridinio asmens kodas 30306508 (toliau - Asociacija), valdomoje ir 

tvarkomoje interneto svetainėje www.lksa.lt , užtikrinant Lietuvos Respublikos 

vartotojų teisių gynimo įstatymo (Žin., 1994, Nr. 94-1833; 2007, Nr. 12-488), 

Lietuvos Respublikos vyriausybės 2008-06-25 nutarimo Nr. 623 „Dėl sporto, kultūros 

ir pramogų paslaugų teikimo ir vartotojų informavimo, teikiant šias paslaugas, 

taisyklių patvirtinimo (Žin., 2008-07-03, Nr.75-2945), kitų įstatymų bei teisės aktų, 

nustatančių vartotojų teisių apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą.  

● Asociacijos paslaugos teikiamos vadovaujantis šiomis taisyklėmis, kitais Asociacijos 

dokumentais, taip pat Asociacijai taikomų teisės aktų reikalavimais. Su šiomis 

taisyklėmis privalo susipažinti visi asmenys, t. y. tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys 

(toliau – Asmenys), kurie naudojasi Asociacijos teikiamomis paslaugomis interneto 

svetainėje. Juridiniams asmenims yra taikomos ir privalomos šių taisyklių nuostatos, 

numatančios asmenų pareigas, tuo tarpu šių taisyklių nuostatos numatančios asmenų 

teises, juridiniams asmenims yra taikomos tik Asociacijos pasirinkimu ir nuožiūra, 

apie tai informuojant interneto svetainėje ar kitu Asociacijos pasirinktu būdu viešai, 

taip pat tais atvejais, kai Asociacija ir konkretus juridinis asmuo dėl to atskirai susitarė 

raštu. 

● Gaudami, užsakydami ar naudodamiesi Asociacijos paslaugomis ir ištekliais asmenys 

patvirtina, kad yra susipažinę su šiomis taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Jei 

asmuo nėra susipažinęs su šiomis taisyklėmis, Asociacija turi teisę atsisakyti suteikti 

paslaugas. 

● Asociacija pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti šias taisykles, ir tokie pasikeitimai 

įsigalioja nuo jų paskelbimo Asociacijos interneto svetainėje www.lksa.lt. Asmenims 

rekomenduojama visuomet susipažinti su naujausia šių taisyklių versija. 

Paslaugų teikimo sąlygos 

● Dėl techninių kliūčių ar esant kitoms aplinkybės Asociacijos paslaugų teikimas gali 

būti sustabdytas ar nutrauktas. Asociacija taip pat turi teisę sustabdyti ir/ar nutraukti 



paslaugų teikimą konkretaus asmens atžvilgiu, jeigu šis asmuo pažeidinėją šias 

taisykles, kitas Asociacijos nustatytas taisykles ar sąlygas, elgiasi nusikalstamai ar jo 

veiksmai prieštarauja viešajai tvarkai ar gerai moralei. 

● Asociacija neatsako už teikiant paslaugas ne dėl Asociacijos kaltės atsiradusius 

Paslaugų teikimo sutrikimus ir/ar asmenų bei trečiųjų asmenų patirtą žalą. 

● Paslaugų užsakymai interneto svetainėje apdorojami tik patikrinus kontaktinę ir 

finansinę informaciją. Jei asmenys pateikia neteisingą informaciją, Asociacija gali 

panaikinti neteisingą informaciją pateikusio asmens registraciją 

● Siekdama užtikrinti kokybišką ir tinkamą paslaugų suteikimą, asmens duomenų 

apsaugą bei asmens identifikaciją, Asociacija turi teisę reikalauti, kad asmenys, 

norintys užsiregistruoti į renginį naudodamiesi interneto svetaine, joje registruotųsi, 

užpildydami elektroninę registracijos formą. Asociacija turi teisę, bet neprivalo, 

sudaryti galimybę asmenims užsiregistruoti interneto svetainėje, jiems užpildant 

rašytinę registracijos formą. Asmenys užsiregistravę Asociacijos interneto svetainėje 

privalo laikytis Asociacijos nustatytų, internetinėje svetainėje taikomų jos naudojimo 

taisyklių ir reikalavimų, o šių taisyklių ir reikalavimų nesilaikant Asociacija turi teisę 

tokių asmenų registraciją panaikinti. 

Pinigų grąžinimo sąlygos ir tvarka 

● Asmenys prieš registruodamiesi į renginį privalo įvertinti visas vykdymo aplinkybes, 

įskaitant datą, laiką, trukmę, saugojimo laiką ir kitas sąlygas, taip pat susipažinti su 

visa jiems aktualia registracijos ir renginio vykdymo informacija. 

● Pinigai už renginius negrąžinami, išskyrus Asociacijos numatytus atvejus, kai 

renginys dėl Asociacijos kaltės yra atšaukiamas. 

 

Jeigu turite klausimų rašykite : info@lska.eu 

 


