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Šis informacinis pranešimas yra skirtas Jums, kaip COBALT, „Swedbank“ ir BICG („Organizatoriai“) 
organizuojamo renginio, dalyviui. Šiame pranešime rasite svarbiausią informaciją apie tai, kaip Organizatoriai, 
veikdami kaip atskiri duomenų valdytojai, tvarko Jūsų asmens duomenis. Jeigu turėsite daugiau klausimų dėl 
savo, kaip duomenų subjekto teisių, kviečiame kreiptis į mus žemiau nurodytais kontaktais.  
 
Organizatoriai, organizuodami šį renginį, tvarko dalyvių ir pranešėjų asmens duomenis šiais tikslais: 
  

 renginio organizavimas, įskaitant bet neapsiribojant, maitinimo užsakymas, renginio pritaikymas 
specialių poreikių dalyviams;  

 dalyvių registracijos į renginį administravimas;  

 būtina komunikacija iki renginio;  

 būtina komunikacija po renginio, įskaitant bet neapsiribojant, pranešimų skaidrių persiuntimas ir 
informacijos apie neatsakytus klausimus siuntimas;  

 informavimas apie kitus Organizatorių renginius/paslaugas;  

 informavimas apie renginį viešojoje erdvėje (įskaitant bet neapsiribojant, socialinės medijos 
paskyrose, Organizatorių interneto svetainėje), panaudojant renginio metu darytas nuotraukas ar 
vaizdo medžiagą;  

 statistinių tyrimų atlikimas;  

 Organizatorių interesų gynimas esant skundui ar ieškiniui;  

 tiesioginės rinkodaros pranešimų, įskaitant naujienlaiškių ir paslaugų kokybės tyrimų, siuntimas.  

 
 
Jūsų asmens duomenis, aukščiau minėtais tikslais tvarkome remdamiesi mūsų ar trečiosios šalies teisėto 
intereso pagrindu. Išskirtiniais atvejais, galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis Jūsų sutikimo pagrindu. Apie 
tokius atvejus būsite informuoti atskirai.  
 
Informuojame, kad Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias teises:  
 

 susipažinti su savo duomenimis ir tuo, kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);  

 reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius 
asmens duomenis (teisė ištaisyti);  

 reikalauti sunaikinti savo duomenis (teisė „būti pamirštam“);  

 reikalauti, kad Organizatoriai apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių 
(teisė apriboti);  

 tam tikrais atvejais reikalauti perkelti Organizatoriams pateiktus duomenis (teisė perkelti);  

 bet kuriuo metu nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu, kai toks tvarkymas vykdomas viešo 
intereso labui arba tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Organizatorių arba trečiosios šalies 
interesų; kai asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais – bet kuriuo metu nesutikti, 
kad duomenys būtų tvarkomi šiais tikslais, įskaitant profiliavimą (teisė nesutikti);  

 pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.  

 
Patvirtiname, kad Organizatoriai taiko proporcingas ir tinkamas technines ir administracines priemones tam, kad 
mūsų surinkti duomenys būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir (ar) pakeitimų.  
Užsiregistravusių renginio dalyvių asmens duomenimis Organizatoriai dalinsis tarpusavyje. Taip pat dalinsis šia 
informacija su renginio pranešėjais, renginio patalpų administratoriais, renginių organizavimo paslaugų teikėjais 
ar kitais paslaugas organizuojant renginį teikiančiais subjektais, pvz. maitinimo paslaugų įmonėmis, IT paslaugų 



teikėjais, jeigu tai būtina. Kitais atvejais Organizatoriai perduos Jūsų asmens duomenis, tik jeigu tai daryti ją 
įpareigos galiojantys teisės aktai ir tik užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.  
 
Renginio dalyvių asmens duomenų saugojimo terminas yra 3 mėnesiai po renginio pabaigos.  
 
Informuojame, kad renginio metu gali būti filmuojama, fotografuojama ar daromas garso įrašas. Jeigu 
nesutinkate su tuo, kad Jūsų atvaizdo duomenys būtų panaudoti Organizatorių arba renginio viešinimui 
viešoje erdvėje, informuokite apie tai renginio Organizatorius vėliausiai iki renginio pradžios. 
  
Duomenų valdytojų rekvizitai:  
 

Advokatų kontora COBALT  
Juridinio asmens kodas: 37205130118 
Buveinės adresas: Lvovo g. 25, Vilnius  
Privatumo politika https://www.cobalt.legal/lt/Privatumo-ir-slapukų-naudojimo-politika/ 
 
„Baltic Institute of Corporate Governance“ 
Juridinio asmens kodas: 302441498 
Buveinės adresas: Jogailos g. 4, Vilnius 
Privatumo politika https://www.bicg.eu/baltic-institute-of-corporate-governance-privacy-policy/  
 
„Swedbank“, AB 
Juridinio asmens kodas: 112029651 
Buveinės adresas: Konstitucijos pr. 20A, Vilnius 
Privatumo politika: Asmens duomenų tvarkymo principai skelbiami www.swedbank.lt, 
„Swedbank“, AB yra paskyrusi asmens duomenų apsaugos pareigūną, kurio kontaktiniai duomenys skelbiami 
www.swedbank.lt ir yra pažymėti kaip duomenų apsaugos paregūnas. 
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