Gerbiamieji,
Šis laiškas paaiškina, kaip „Deltaco Baltic UAB“ renka ir naudoja privačių asmenų duomenis.
Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendruoju asmens duomenų apsaugos reglamentu (BDAR),
Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais teisės aktais.
Mūsų partneriai (t.y. Jūs), pateikdami užsakymą, gali nurodyti, jog prekės būtų pristatytos Jūsų klientui, t.y.
galutiniam vartotojui. Tokiu atveju, be užsakymo duomenų (prekės, kainos ir kiekiai), Jūs mums pateikiate
ir kliento asmeninius duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, telefono ryšio
numeris ir pan.;
Šiuos duomenis mes išsaugome duomenų bazėje, kaip užsakymo dalį. Šiuo duomenys gali būti naudojami
konkretaus užsakymo išpildymo patikrinimui, o taip pat – garantinių įsipareigojimų vykdymui.
Šie duomenys taip pat perduodami tretiesiems asmenims – prekių sandėliavimo bei siuntų pristatymo
paslaugas teikiančioms įmonėms. Šios įmonės minėtus duomenis renka ir saugo konkretaus užsakymo
įvykdymo tikslu.
Duomenys yra saugomi mažiausiai penkerius metus po užsakymo atlikimo, kadangi šių duomenų gali
reikėti garantinių įsipareigojimų vykdymui.
Klientas, kurio duomenys yra saugomi, turi teises prašyti susipažinti su apie jį saugomais duomenimis,
ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis apie jį, pareikalauti ištrinti asmens duomenis.
Šiais atvejais klientas gali kreiptis raštu arba elektroniniu paštu, į jo prašymą bus atsakyta per mėnesį arba
greičiau. Išimtinais atvejais prašymo nagrinėjimas gali užtrukti iki trijų mėnesių.
Jei klientas yra nepatenkintas atsakymu į jo prašymą ar skundą, jis turi teisę kreiptis į Valstybinę duomenų
apsaugos inspekciją (daugiau informacijos – www.ada.lt).
Jei klientas nesutinka, jog jo asmens duomenys būtų perduoti mums ir naudojami aukščiau paminėtu būdu
– prašome mums nesiųsti užsakymų su pristatymo adresu klientui, o prekes užsisakyti prekybos vietos
adresu.
Duomenų valdytojas - „Deltaco Baltic UAB“, R. Kalantos g. 32, Kaunas, Lietuva, tel. +370 37 302905, el.
p. info@deltacobaltic.eu.
Mūsų privatumo politika yra pateikiama viešai, adresu https://www.deltaco.lt/lt/privacy-policy/.
Tikimės, kad ši informacija yra Jums naudinga ir padės toliau tęsti sėkmingus verslo santykius.
Nuoširdžiai Jūsų –
Deltaco Baltic UAB
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