
Privatumo politika 
Šioje privatumo politikoje yra pateikiama informacija apie Vilniaus miesto Kyokushin 

karate federacijos (toliau – VMKKF) vykdomą asmens duomenų tvarkymą. 

Kas yra asmens duomenys? 

Asmens duomenys yra bet kokia “VMKKF” apie Jus, mūsų klientus, renkama informacija, 

kuri gali būti panaudota kliento asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu 

ar kitu būdu. 

Kas yra Jūsų asmens duomenų valdytojas? 

Informuojame, kad su Jumis sudarytos veiklos sutarties galiojimo laikotarpiu ir, jei 

taikoma, tam tikrą laikotarpį po jos pabaigos žemiau nurodyta tvarka tvarkys Jūsų asmens 

duomenis. Jūsų asmens duomenų valdytojas yra “VMKKF”. 

Kokie yra asmens duomenų tvarkymo tikslai? 

“VMKKF” Jūsų asmens duomenis gali tvarkyti: 
1. Registracijos į varžybas tikslu ir viso sezono metu;  
2. “VMKKF” privalomos ūkinės operacijos vykdymo apskaitos tikslu; 
3. “VMKKF” taikomų teisės aktų reikalavimų užtikrinimo tikslu; 
4. “VMKKF”“ paslaugų kūrimo ir vystymo bei kokybės gerinimo tikslu. 

Koks yra Jūsų tvarkomų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas? 

“VMKKF” taikomų teisinių prievolių vykdymo pagrindu; “VMKKF” teisėtų interesų 

pagrindu;  

Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome? 

Aukščiau nurodytais tikslais ir pagrindais, laikydamasi teisės aktais nustatytų asmens 

duomenų apsaugos reikalavimų, “VMKKF” gali tvarkyti šiuos Jūsų asmens duomenis: 

vardas, pavardė, gimimo data, elektroninis paštas, jeigu esate nepilnametis – jūsų tėvų 

kontaktiniai duomenys – vardas, pavardė, el. paštas, Jūsų sveikatos pažyma 

Koks yra Jūsų asmens duomenų saugojimo laikotarpis? 

Jūsų asmens duomenis saugosime ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar 

numato teisės aktai. 

Kas yra Jūsų asmens duomenų gavėjai? 

Jūsų asmens duomenys, minimalia konkrečiam atvejui būtina apimtimi, gali būti perduoti 

“VMKKF” darbuotojams, “VMKKF”  pasitelktiems duomenų tvarkytojams, kurie teikia 

“VMKKF” paslaugas ir tvarko Jūsų duomenis “VMKKF” , kaip duomenų valdytojos, vardu. 

Teisės aktų nustatytais atvejais, “VMKKF” teikia Jūsų duomenis ir kompetetingoms 

valstybės institucijoms. 

Kokios yra Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygos ir tvarka? 

Jūsų asmens duomenys gali būti renkami, saugomi, tvarkomi, įskaitant teikiami, tiek 

skaitmenine forma, tiek materialiose ar popierinėse laikmenose bet kokiomis 

priemonėmis, įskaitant el. paštą ir interneto ryšį, kurios atsižvelgiant į tvarkomų duomenų 



pobūdį užtikrintų saugų tvarkymą ir užkirstų kelią neleistinai prieigai prie Jūsų asmens 

duomenų. 

Kokios yra Jūsų teisės? 

Jūs turite teisę žinoti apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, “VMKKF” prašyti susipažinti 

su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius ar 

neišsamius duomenis. Teisės aktų nustatytais atvejais Jūs galite pareikalauti “VMKKF”  

ištrinti Jūsų asmens duomenis arba apriboti jų tvarkymą. Kai Jūsų asmens duomenys yra 

tvarkomi “VMKKF” teisėto intereso pagrindu, galite kreiptis į “VMKKF” ir nesutikti su 

tokiu Asmens duomenų tvarkymu; tokiu atveju Jūsų asmens duomenys nebus tvarkomi, 

jei Jūsų interesų apsauga nepateisins tolesnio Jūsų asmens duomenų tvarkymo. Jei Jūsų 

sutikimo pagrindu “VMKKF” tvarkys Jūsų asmens duomenis, turėsite teisę bet kuriuo 

metu atšaukti sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki 

sutikimo atšaukimo teisėtumui. Turite teisę dėl neteisėto Jūsų asmens duomenų tvarkymo 

kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją. 
 


