
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI  
Galioja nuo 2019-07-01 

Šiuose Asmens duomenų tvarkymo principuose (toliau taip pat – Principai) pateikiama           
informacija, kaip „Startuolių platforma“ tvarko asmens duomenis.  
Šie Principai taikomi „Startuolių platformos“ narių, jų atstovų bei kitų asmenų, kurie naudojasi,             
naudojosi ar išreiškė ketinimą naudotis arba yra kaip nors kitaip susiję su „Startuolių platformos“              
teikiamomis paslaugomis, tarpusavio santykiams. 
 
1. SĄVOKOS  
„Startuolių platforma“ – tai Viešoji Įstaiga „Startuolių platforma“, įmonės kodas 305160232, kuri            
veikia kaip Asmens duomenų valdytojas.  
Narys – tai bet kuris fizinis asmuo, kuris naudojasi, naudojosi, išreiškė ketinimą naudotis „Startuolių              
platformos“ teikiamomis paslaugomis.  
Susijęs asmuo – fizinis asmuo, „Startuolių platformos“ Nario, kuris yra juridinis asmuo, atstovas,             
dalyvis, taip pat fizinis asmuo, kaip nors kitaip susijęs, su „Startuolių platformos“ teikiamomis             
paslaugomis, pavyzdžiui, lankytojas, svečias, renginio dalyvis, koordinatorius, pranešėjas,        
mentorius;  
Asmens duomenys – tai bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su Nariu ir/ar              
Susijusiu asmeniu.  
Tvarkymas – tai bet kokia su Asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą,             
saugojimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą ir kt.).  
„Swedbank“ grupė – tai Švedijoje įsteigta ribotos atsakomybės akcinė bendrovė - Swedbank AB              

(publ.) ir visi Swedbank AB (publ.) tiesiogiai arba netiesiogiai kontroliuojami juridiniai asmenys            
(antrinės įmonės). „Swedbank“ grupės bendrovių ir filialų Lietuvoje sąrašas skelbiamas internete           
www.swedbank.lt.  
 
 
2. KOKIUS ASMENS DUOMENIS TVARKO „STARTUOLIŲ PLATFORMA“ 
 
Narių ir Susijusių asmenų Asmens duomenų, kuriuos tvarko „Startuolių platforma“, kategorijos: 
Asmens tapatybės duomenys, kaip – vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data.  
Duomenys ryšiams, kaip – adresas, telefono numeris, el. pašto adresas. 
Duomenys apie Nario/Susijusio asmens vykdomą veiklą – duomenys apie Nario/Susijusio 
asmens vykdomą verslo arba profesinę veiklą.  
Duomenys, susiję su sudarytos paslaugų sutarties vykdymu, kaip – užsakytos ir Nariui            
teikiamos paslaugos, informacija apie su Nariu/Susijusiu asmeniu sudarytos sutarties vykdymą,          
informacija apie atsiskaitymus už paslaugas. 
Duomenys apie interesus ir pasirinkimus - duomenys apie dalyvavimą „Startuolių platformos“           
renginiuose, pateikti atsiliepimai ir vertinimai. 
Duomenys, surinkti naudojantis ryšių ir kitomis techninėmis priemonėmis, kaip – duomenys,           
kurie surinkti lankantis „Startuolių platformos“ paslaugų teikimo vietose (įeigos į patalpas ir vaizdo             
stebėjimo duomenys) arba bendraujant el. paštu, pranešimais ir kitomis ryšio priemonėmis, tokiais            
kaip socialiniai tinklai; taip pat - duomenys, susiję su asmens lankymusi „Startuolių platformos“             
interneto svetainėse arba naudojantis kitais „Startuolių platformos“ komunikacijos kanalais. 
Duomenys, gauti ir (arba) sukurti vykdant teisės aktų reikalavimus, kaip – duomenys, gauti             
pagal teisėsaugos institucijų, notarų, mokesčių administratoriaus, teismų ir antstolių paklausimus ar           
sukurti atsakant į tokius paklausimus. 



Duomenys, susiję su Nario ir jo veiklos patikimumo vertinimu, kaip – duomenys, kurie reikalingi              
„Startuolių platformai“ įvertinti asmens narystės „Startuolių platformoje“ galimybes, kaip duomenys          
apie Nario turto kilmę, veiklos partnerius . 
 
 
 
3. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI IR PAGRINDAI 
 
Asmens duomenys tvarkomi tikslu: 
3.1. Siekiant įvertinti asmens narystės „Startuolių platformoje“ galimybę ir sudaryti         

paslaugų sutartį su Nariu; 
Asmens duomenų tvarkymas šiuo tikslu grindžiamas - tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti            
sutartį, kurios šalis yra Narys arba siekiant imtis veiksmų Nario prašymu prieš sudarant sutartį.              
Susijusių asmenų, kurie yra atstovai, Asmens duomenys tvarkomi siekiant „Startuolių platformos“           
teisėto intereso užtikrinti paslaugų sutarties su šiuo atstovaujamu asmeniu sudarymą. 
3.2. Palaikyti santykius su Nariais ir Susijusiais asmenimis ir užtikrinti galimybes naudotis           

„Startuolių platformos“ paslaugomis; 
Asmens duomenų tvarkymas šiuo tikslu grindžiamas - tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti            
sutartį, kurios šalis yra Narys arba Susijęs asmuo (pavyzdžiui, mentorius), arba siekiant imtis             
veiksmų Nario/Susijusio asmens prašymu prieš sudarant sutartį. Susijusių asmenų, kurie yra           
atstovai, Asmens duomenys tvarkomi siekiant „Startuolių platformos“ teisėto intereso užtikrinti          
paslaugų šiems atstovaujamiems  asmenims suteikimą. 
3.3. Apsaugoti „Startuolių platformos“ ir kitų asmenų interesus: užtikrinti „Startuolių         

platformos“ ir (arba) Nario bei Susijusių asmenų saugumą, apsaugoti „Startuolių          
platformos“ ir Nario turtą (vykdomas vaizdo stebėjimas ir įrašymas); 

Asmens duomenų tvarkymas šiuo tikslu vykdomas siekiant „Startuolių platformos“ teisėto          
intereso apsaugoti Narius ir kitus asmenis, o taip pat - jų ir „Startuolių platformos“ turtą. 
3.4. Siekiant pateikti, vykdyti, perleisti ar ginti teisinius reikalavimus;  
Asmens duomenų tvarkymas šiuo tikslu grindžiamas „Startuolių platformos“ teisėtu interesu 
apginti savo teisinius reikalavimus arba pareikšti atsiliepimus, taip pat tvarkyti Asmens duomenis 
būtina, kad būtų įvykdyta „Startuolių platformai“ taikoma teisinė prievolė. 
3.5. Siekiant vykdyti teisės aktų reikalavimus; 
Asmens duomenų tvarkymas šiuo tikslu grindžiamas - „Startuolių platformai“ taikomos teisinės 
prievolės vykdymu. 
3.6. Siekiant užkirsti kelią piktnaudžiavimui paslaugomis, „Startuolių platformos“  vidaus 

taisyklių pažeidimams, kitoms neteisėtoms veikoms 
Asmens duomenų tvarkymas šiuo tikslu vykdomas siekiant „Startuolių platformos“ teisėto 
intereso užtikrinti vidaus taisyklių laikymąsi, užkirsti kelią piktnaudžiavimui ir neteisėtoms veikoms. 
3.7. Siekiant vykdyti tiesioginę rinkodarą: siūlyti paslaugas ir teirautis nuomonės; 
Asmens duomenų tvarkymas šiuo tikslu grindžiamas asmens, kuriam tokie tiesioginės 
rinkodaros pranešimai teikiami, sutikimu. 
3.8. Siekiant gerinti teikiamų paslaugų kokybę, kurti naujas paslaugas; 
Asmens duomenų tvarkymas šiuo tikslu vykdomas siekiant „Startuolių platformos“ teisėto 
intereso gerinti „Startuolių platformos“ paslaugų ir veiklos kokybę. 
 
4. KAM ASMENS DUOMENYS TEIKIAMI 
 
Asmens duomenys aukščiau nurodytais tikslais yra teikiami/gaunami: 
4.1. Valstybės įstaigoms ir institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų jiems pavestas          

funkcijas (pavyzdžiui, teisėsaugos ar mokesčių administravimo institucijoms); 
4.2. Swedbank“ grupei priklausantiems juridiniams asmenims; 



4.3. Asmenims, atliekantiems „Startuolių platformos“ auditą ar teikiantiems „Startuolių platformai“         
konsultacijas teisės ir finansų klausimais;  

4.4. Trečiosioms šalims, tvarkančioms registrus (įskaitant, VĮ Registrų centras tvarkomus         
registrus – Gyventojų registrą, Juridinių asmenų registrą ir kt.); 

4.5. Skolų išieškojimo įmonėms, kurioms perleidžiami reikalavimai į Nario įsiskolinimą, teismams,          
neteisminėms ginčų nagrinėjimo institucijoms ir bankroto administratoriams;  

4.6. Startuolių skatinimo veiklą vykdantiems asmenims; 
4.7. „Startuolių platformos“ pasitelktiems asmens duomenų tvarkytojams: dokumentų       

archyvavimo, spausdinimo, informacinių sistemų priežiūros, fizinės ir techninės apsaugos,         
rinkodaros ir renginių organizavimo paslaugas teikiančioms įmonėms ir asmenims. 

 
5. ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI 
 
Asmens duomenys yra gaunami tiesiogiai iš Nario arba Susijusių asmenų, pavyzdžiui šiems            
atstovaujant Nariui, taip pat iš viešųjų registrų, nurodytų šių Principų 4.4 punkte. Asmens duomenys              
gali būti pateikti tokių trečiųjų asmenų, kaip teisėsaugos institucijos, mokesčių administratorius           
vykdant teisės aktų jiems pavestas funkcijas. 
 
 
6. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO LAIKOTARPIS 
 
Narių ir Susijusių asmenų, kurie yra Narių atstovai, Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau nei 10               
(dešimt) metų nuo dalykinių santykių su Nariu pabaigos. Susijusių asmenų, kurie yra mentoriai,             
koordinatoriai ir kt. - ne ilgiau nei 10 (dešimt) metų nuo dalykinių santykių su Susijusiu asmeniu                
pabaigos.  
Narių ir Susijusių asmenų, kurie yra lankytojai, svečiai, renginių dalyviai vaizdo Asmens duomenys             
tvarkomi ne ilgiau nei 90 (devyniasdešimt) dienų, o jų Asmens duomenys, susiję su dalyvavimu              
renginiuose ar kitokioje „Startuolių platformos“ vykdomoje veikloje ne ilgiau nei 1 (vienerius) metus.  
 
7. PROFILIAVIMAS, ASMENINIŲ PASIŪLYMŲ PATEIKIMAS  
 
7.1 „Startuolių platforma“ vykdo profiliavimą, t.y. tvarko Asmens duomenis automatiniu būdu siekiant            

įvertinti tam tikras Nario asmenines savybes ir taip išanalizuoti arba prognozuoti, pavyzdžiui,            
tokio asmens pasirinkimus, interesus, nustatyti veiklos režimą, pobūdį ar sritį. Profiliavimas           
naudojamas analizei tiesioginės rinkodaros tikslais. Toks vykdomas profiliavimas grindžiamas         
Nario sutikimu.  

7.2 Jei Narys yra pateikęs sutikimą Asmens duomenų tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslu,            
„Startuolių platforma“ gali tvarkyti Asmens duomenis tam, kad pateiktų bendrus ir asmeninius            
„Startuolių platformos“ teikiamų paslaugų pasiūlymus.  

7.3 „Startuolių platforma“ užtikrina Nariui galimybę bet kada atšaukti duotą sutikimą dėl Asmens             
duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu, įskaitant profiliavimą.  

 
 
8. NARIO IR SUSIJUSIO ASMENS (KAIP DUOMENŲ SUBJEKTŲ) TEISĖS 
 
Reikalauti ištaisyti jo Asmens duomenis, jeigu jie yra neteisingi, neišsamūs arba netikslūs. 
8.1 Nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys, kai Asmens duomenų tvarkymas grindžiamas            

„Startuolių platformos“ arba trečiojo asmens teisėtu interesu. 
8.2 Reikalauti ištrinti jo Asmens duomenis, kurie yra tvarkomi su jo sutikimu, kai duomenų subjektas              

atšaukia atitinkamą sutikimą. Ši teisė netaikoma, jei Asmens duomenys, kuriuos prašoma           
ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu.  



8.3 Apriboti jo Asmens duomenų tvarkymą, pvz., laikotarpiui, per kurį „Startuolių platforma“ įvertins,            
ar duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad jo Asmens duomenys būtų ištrinti.  

8.4 Gauti informaciją apie tai, ar „Startuolių platforma“ tvarko jo Asmens duomenis ir, jei taip,              
susipažinti su jais. 

8.5 Gauti jo paties „Startuolių platformai“ pateiktus Asmens duomenis, kurie yra tvarkomi jo sutikimu             
ar siekiant vykdyti su juo sudarytą sutartį, įprastai naudojamu, kompiuterio skaitomu formatu,            
siekiant juos perkelti kitam duomenų valdytojui. 

8.6 Atšaukti savo sutikimą tvarkyti Asmens duomenis. 
8.7 Kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, kurios interneto svetainės adresas          

www.vdai.lrv.lt, jei duomenų subjektas mano, kad jo Asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant jo            
teises ir teisėtus interesus. 

 
 
 
9. KONTAKTINĖ INFORMACIJA  
 
9.1 Narys ir Susijęs asmuo turi teisę kreiptis į „Startuolių platformą“, siekdamas pateikti paklausimus,              

atšaukti duotus sutikimus, teikti prašymus dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo ir skundus            
dėl Asmens duomenų tvarkymo.  

9.2 „Startuolių platformos“ kontaktiniai duomenys skelbiami „Startuolių platforma“ interneto         
svetainėje www.rockitvilnius.com. 

 
10. PRINCIPŲ GALIOJIMAS IR PAKEITIMAI  
 
10.1 Nariai ir Susiję asmenys su šiais Principais gali susipažinti „Startuolių platformos“            

internetiniame puslapyje www.rockitvilnius.com. 
 
10.2 „Startuolių platforma“ turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šiuos Principus,            

informuodama Narius ir Susijusius asmenis apie pakeitimus paskelbiant „Startuolių platforma“          
interneto svetainėje ir/arba informuojant Narius ir Susijusius asmenis paštu, el. paštu ar kitu             
būdu (pvz., paskelbiant spaudoje) ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki tokių              
pakeitimų įsigaliojimo.  

 
 
 
 
  
 
 

 

http://www.rockitvilnius.com/

