Privatumo politikos
Priedas Nr.1
Duomenų valdytojas:
AB „Panevėžio specialus autotransportas“
Juridinio asmens kodas: 247025610
Registruotos buveinės adresas: Pilėnų g. 43, Panevėžys, Lietuva
Informacinis pranešimas apie asmens duomenų tvarkymą Klientų aptarnavimo skyriuje
Šiame pranešime yra pateikiama informacija apie tai, kaip AB „Panevėžio specialus autotransportas“
(toliau „mes“ arba „Bendrovė“) vykdydama savo veiklą tvarko Jūsų asmens duomenis.
Tikslai: Jūsų asmens duomenis tvarkome šiuo tikslu:
- dvinarės įmokos, už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų administravimas;
- Bendrovės teikiamų paslaugų sutarčių sudarymas, pagal Jūsų užsakymą.
Pagrindai: Jūsų asmens duomenis, aukščiau minėtu tikslu tvarkome, nes mus tai daryti įpareigoja
galiojantys teisės aktai ir sutartinių įsipareigojimų Jums vykdymas.
Teisės: Informuojame, kad Jūs turite šias teises:


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



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



Tam tikrais atvejais, savo duomenis sunaikinti (teisė „būti pamirštam“);



Tam tikrais atvejais, reikalauti, kad mes apribotume asmens duomenų tvarkymą (teisė
apriboti);



Tam tikrais atvejais, teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);



Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai;



Kai duomenys tvarkomi teisėto intereso teisiniu pagrindu, Jūs turite teisę nesutikti su
Jūsų duomenų tvarkymu, nurodydami svarbius Jūsų privatumo interesus.

Saugumas: Bendrovėje asmens duomenys tvarkomi laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei
Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Bendrovėje
taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad surinkti duomenys būtų
apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.
Šaltiniai: Jūsų asmens duomenys gaunami tiesiogiai iš Jūsų arba VĮ Registrų centro.
Gavėjai: Bendrovė teikia Jūsų duomenis kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės
aktai arba būtina dėl mūsų veiklos optimizavimo ir organizavimo, pavyzdžiui duomenys teikiami
Panevėžio miesto savivaldybei ir kitais atvejais, Bendrovė gali perduoti Jūsų asmens duomenis tik
atidžiai įvertinusi duomenų teikimo pagrindą ir tik užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.
Saugojimo terminas: Jūsų asmens duomenų saugojimo terminas yra nustatomas pagal LR dokumentų
ir archyvų įstatyme (Valstybės žinios, 1995-12-30, Nr. 107-2389) numatytus reikalavimus. Asmens

duomenys, kurių nereikia saugoti pagal LR dokumentų ir archyvų įstatymą, yra sunaikinami per 1
metus pasibaigus dalykiniams santykiams, nebent yra kitas teisėtas pagrindas juos toliau tvarkyti.
Daugiau informacijos apie tai, kaip yra tvarkomi Jūsų asmens duomenis, rasite mūsų svetainėje
http://psa.lt/privatumo-politika/.

Duomenų valdytojo rekvizitai:
AB „Panevėžio specialus autotransportas“
Juridinio asmens kodas: 247025610
Adresas: Pilėnų g. 43, Panevėžys
Duomenų apsaugos pareigūno telefonas: +370 652 18 200.

Privatumo politikos
Priedas Nr.2
Duomenų valdytojas:
AB „Panevėžio specialus autotransportas“
Juridinio asmens kodas: 247025610
Registruotos buveinės adresas: Pilėnų g. 43, Panevėžys, Lietuva
Informacinis pranešimas apie asmens duomenų tvarkymą didžiagabaričių atliekų surinkimo
aikštelėje (Pilėnų g. 43)
Šiame pranešime yra pateikiama informacija apie tai, kaip AB „Panevėžio specialus autotransportas“
(toliau „mes“ arba „Bendrovė“) vykdydama savo veiklą tvarko Jūsų asmens duomenis - vardas,
pavardė, dokumento numeris, adresas.
Tikslai: Jūsų asmens duomenis tvarkome šiuo tikslu:
- atliekų apskaita.
Pagrindai: Jūsų asmens duomenis, aukščiau minėtu tikslu tvarkome, nes mus tai daryti įpareigoja
galiojantys teisės aktai ir sutartinių įsipareigojimų Jums vykdymas.
Teisės: Informuojame, kad Jūs turite šias teises:


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



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



Tam tikrais atvejais, savo duomenis sunaikinti (teisė „būti pamirštam“);



Tam tikrais atvejais, reikalauti, kad mes apribotume asmens duomenų tvarkymą (teisė
apriboti);



Tam tikrais atvejais, teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);



Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai;



Kai duomenys tvarkomi teisėto intereso teisiniu pagrindu, Jūs turite teisę nesutikti su
Jūsų duomenų tvarkymu, nurodydami svarbius Jūsų privatumo interesus.

Saugumas: Bendrovėje asmens duomenys tvarkomi laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei
Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Bendrovėje
taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad surinkti duomenys būtų
apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.
Šaltiniai: Jūsų asmens duomenys gaunami tiesiogiai iš Jūsų .
Gavėjai: Bendrovė teikia Jūsų duomenis kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės
aktai arba būtina dėl mūsų veiklos optimizavimo ir organizavimo, pavyzdžiui duomenys teikiami
Panevėžio miesto savivaldybei ir kitais atvejais, Bendrovė gali perduoti Jūsų asmens duomenis tik
atidžiai įvertinusi duomenų teikimo pagrindą ir tik užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.
Saugojimo terminas: Jūsų asmens duomenų saugojimo terminas yra nustatomas pagal LR dokumentų
ir archyvų įstatyme (Valstybės žinios, 1995-12-30, Nr. 107-2389) numatytus reikalavimus. Asmens

duomenys, kurių nereikia saugoti pagal LR dokumentų ir archyvų įstatymą, yra sunaikinami per 1
metus pasibaigus dalykiniams santykiams, nebent yra kitas teisėtas pagrindas juos toliau tvarkyti.
Daugiau informacijos apie tai, kaip yra tvarkomi Jūsų asmens duomenis, rasite mūsų svetainėje
http://psa.lt/privatumo-politika/.
Duomenų valdytojo rekvizitai:
AB „Panevėžio specialus autotransportas“
Juridinio asmens kodas: 247025610
Adresas: Pilėnų g. 43, Panevėžys
Duomenų apsaugos pareigūno telefonas: +370 652 18 200.

Privatumo politikos
Priedas Nr.3
Duomenų valdytojas:
AB „Panevėžio specialus autotransportas“
Juridinio asmens kodas: 247025610
Registruotos buveinės adresas: Pilėnų g. 43, Panevėžys, Lietuva
Informacinis pranešimas apie asmens duomenų tvarkymą Kristaus Karaliaus katedros, Pašilių
ir Šilaičių kapinėse
Šiame pranešime yra pateikiama informacija apie tai, kaip AB „Panevėžio specialus autotransportas“
(toliau „mes“ arba „Bendrovė“) vykdydama savo veiklą tvarko Jūsų asmens duomenis – vardas,
pavardė, gimimo metai, telefono numeris.
Tikslai: Jūsų asmens duomenis tvarkome šiuo tikslu:
- kapinių priežiūra.
Pagrindai: Jūsų asmens duomenis, aukščiau minėtu tikslu tvarkome, nes mus tai daryti įpareigoja
galiojantys teisės aktai.
Teisės: Informuojame, kad Jūs turite šias teises:


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



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



Tam tikrais atvejais, savo duomenis sunaikinti (teisė „būti pamirštam“);



Tam tikrais atvejais, reikalauti, kad mes apribotume asmens duomenų tvarkymą (teisė
apriboti);



Tam tikrais atvejais, teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);



Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai;



Kai duomenys tvarkomi teisėto intereso teisiniu pagrindu, Jūs turite teisę nesutikti su
Jūsų duomenų tvarkymu, nurodydami svarbius Jūsų privatumo interesus.

Saugumas: Bendrovėje asmens duomenys tvarkomi laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei
Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Bendrovėje
taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad surinkti duomenys būtų
apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.
Šaltiniai: Jūsų asmens duomenys gaunami tiesiogiai iš Jūsų .
Gavėjai: Bendrovė teikia Jūsų duomenis kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės
aktai arba būtina dėl mūsų veiklos optimizavimo ir organizavimo, pavyzdžiui duomenys teikiami
Panevėžio miesto savivaldybei ir kitais atvejais, Bendrovė gali perduoti Jūsų asmens duomenis tik
atidžiai įvertinusi duomenų teikimo pagrindą ir tik užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.
Saugojimo terminas: Jūsų asmens duomenų saugojimo terminas yra nustatomas pagal LR dokumentų
ir archyvų įstatyme (Valstybės žinios, 1995-12-30, Nr. 107-2389) numatytus reikalavimus. Asmens

duomenys, kurių nereikia saugoti pagal LR dokumentų ir archyvų įstatymą, yra sunaikinami per 1
metus pasibaigus dalykiniams santykiams, nebent yra kitas teisėtas pagrindas juos toliau tvarkyti.
Daugiau informacijos apie tai, kaip yra tvarkomi Jūsų asmens duomenis, rasite mūsų svetainėje
http://psa.lt/privatumo-politika/.

Duomenų valdytojo rekvizitai:
AB „Panevėžio specialus autotransportas“
Juridinio asmens kodas: 247025610
Adresas: Pilėnų g. 43, Panevėžys
Duomenų apsaugos pareigūno telefonas: +370 652 18 200.
Susipažinau:
Vardas, pavardė, parašas, data

Privatumo politikos
Priedas Nr.4

Priimto gyvūno registracijos anketa

Duomenų valdytojas:
AB „Panevėžio specialus autotransportas“
Juridinio asmens kodas: 247025610
Registruotos buveinės adresas: Pilėnų g. 43, Panevėžys, Lietuva
AB „Panevėžio specialus autotransportas“
Pilėnų g. 43, Panevėžys
Priimto gyvūno registracijos anketa
Gyvūno aprašymas
Priėmimo data ..................m. ............mėn. ..........d.
Suteiktas identifikacijos Nr. ........................
Pristatytas šeimininko

Šeimininkas nežinomas

Suradimo vieta

Laikyti iki ..............m. ...........mėn. .............d.
Šuo
Veislė

Katė

Šuniukas

Spalva

Lytis

Kačiukas
Vardas

Amžius

Ypatingos žymės..................................................................................................................
Buvusio šeimininko informacija
Geras vaikams..........................Laikytas lauke.....................Laikytas viduje..................

Charakteris....................................................................................................................
Pašaras....................................Mėgstami žaislai......................Dresūra......................
Ligos kuriomis sirgo.....................................................................................................
Atsisakymo priežastis...................................................................................................
AB „Panevėžio specialus autotransportas“ nesuteikia jokių garantijų, kad bus surasti nauji
šeimininkai. Buvusiam šeimininkui daugiau nebus suteikta jokios informacijos apie tolesnį
gyvūno likimą.
Aš tvirtinu, kad esu šio gyvūno savininkas ir atsisakau visų nuosavybės teisių susijusių su šiuo
gyvūnu ir jo likimu.
Gyvūno perdavė: vardas, pavardė, adresas*
parašas......................................................................................
Priėmė: vardas, pavardė, parašas......................................................................................................

*Informuojame, kad AB „Panevėžio specialus autotransportas“ tvarkys Jūsų asmens duomenis
viešųjų funkcijų vykdymo pagrindu, priimtų gyvūnų apskaitos vedimo ir būtinos komunikacijos
tikslais. Duomenys gali būti perduodami Panevėžio miesto savivaldybei, veterinarijos klinikoms,
veikiančioms Panevėžio mieste ir/ar rajone ir kitoms įstaigoms, jeigu tai būtų būtina vykdant
savo funkcijas. Jūs turite šias teises: susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius
asmens duomenis; tam tikrais atvejais, savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų
tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą); tam tikrais atvejais, reikalauti, kad asmens duomenų
valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą; tam tikrais atvejais, teisę į duomenų
perkėlimą; pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
Daugiau informacijos apie tai, kaip yra tvarkomi Jūsų asmens duomenis, rasite mūsų svetainėje
http://psa.lt/privatumo-politika/.

Privatumo politikos
Priedas Nr.5
Duomenų valdytojas:
AB „Panevėžio specialus autotransportas“
Juridinio asmens kodas: 247025610
Registruotos buveinės adresas: Pilėnų g. 43, Panevėžys, Lietuva
Informacinis pranešimas apie asmens duomenų tvarkymą
Šiame pranešime yra pateikiama informacija apie tai, kaip AB „Panevėžio specialus autotransportas“
(toliau „mes“ arba „Bendrovė“) gali būti išmokami ar grąžinami pinigai bendrovės kasoje. Tvarkomi
Jūsų asmens duomenys – vardas, pavardė, gimimo data, asmens dokumentų numeris.
Duomenų valdytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuris
vienas ar drauge su kitais nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.
Tikslai: Jūsų asmens duomenis tvarkome šiais tikslais:
- buhalterinės apskaitos vedimas;
Pagrindai: Jūsų asmens duomenis, aukščiau minėtais tikslais tvarkome, nes mus tai daryti įpareigoja
patvirtintos AB „Panevėžio specialaus autotransporto“ - teisės aktų reikalavimų vykdymas;
Teisės: Informuojame, kad Jūs turite šias teises:
Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius
asmens duomenis (teisė ištaisyti);
Tam tikrais atvejais, savo duomenis sunaikinti (teisė „būti pamirštam“);
Tam tikrais atvejais, reikalauti, kad mes apribotume asmens duomenų tvarkymą (teisė apriboti);
Tam tikrais atvejais, teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);
Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai;
Kai duomenys tvarkomi teisėto intereso teisiniu pagrindu, Jūs turite teisę nesutikti su Jūsų duomenų
tvarkymu, nurodydami svarbius Jūsų privatumo interesus.
Saugumas: Bendrovėje asmens duomenys tvarkomi laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei
Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Bendrovėje
taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad surinkti duomenys būtų
apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.
Šaltiniai: Jūsų asmens duomenys gaunami tiesiogiai iš Jūsų .
Gavėjai: Bendrovė teikia Jūsų duomenis kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės
aktai arba ataskaitų ir deklaracijų kontroliuojančioms įmonėms ir organizacijoms teikimas. Jūsų

asmens duomenis tik atidžiai įvertinusi duomenų teikimo pagrindą ir tik užtikrindama perduodamų
duomenų saugumą.
Saugojimo terminas: Jūsų asmens duomenų saugojimo terminas yra nustatomas pagal LR
dokumentų ir archyvų įstatyme (Valstybės žinios, 1995-12-30, Nr. 107-2389) numatytus reikalavimus.
Asmens duomenys, kurių nereikia saugoti pagal LR dokumentų ir archyvų įstatymą, yra sunaikinami
per 1 metus pasibaigus dalykiniams santykiams, nebent yra kitas teisėtas pagrindas juos toliau
tvarkyti.
Duomenų valdytojo rekvizitai:
AB „Panevėžio specialus autotransportas“
Juridinio asmens kodas: 247025610
Adresas: Pilėnų g. 43, Panevėžys
Duomenų apsaugos pareigūno telefonas: +370 652 18 200.

Susipažinau
(vardas, pavardė, parašas, data)

Privatumo politikos
Priedas Nr.6
Duomenų valdytojas:
AB „Panevėžio specialus autotransportas“
Juridinio asmens kodas: 247025610
Registruotos buveinės adresas: Pilėnų g. 43, Panevėžys, Lietuva
Informacinis pranešimas apie asmens duomenų tvarkymą
Šiame pranešime yra pateikiama informacija apie tai, kaip AB „Panevėžio specialus autotransportas“
(toliau „mes“ arba „Bendrovė“) vykdant viešąjį aukcioną tvarkome Jūsų asmens duomenis – vardas,
pavardė, gimimo metai, asmens kodas.
Tikslai: Jūsų asmens duomenis tvarkome šiais tikslais:
- viešojo aukciono dalyvio registracija;
- parduoto turto apskaita (pirkimo -pardavimo sutartys, laisvos formos pažyma)
- buhalterinės apskaitos vedimas.
Pagrindai: Jūsų asmens duomenis, aukščiau minėtais tikslais tvarkome, nes mus tai daryti įpareigoja
patvirtintos AB „Panevėžio specialaus autotransporto“ nereikalingo arba netinkamo (negalimo)
naudoti turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose tvarkos taisyklės ir sutartinių įsipareigojimų
Jums vykdymas.
Teisės: Informuojame, kad Jūs turite šias teises:


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



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



Tam tikrais atvejais, savo duomenis sunaikinti (teisė „būti pamirštam“);



Tam tikrais atvejais, reikalauti, kad mes apribotume asmens duomenų tvarkymą (teisė
apriboti);



Tam tikrais atvejais, teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);



Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai;



Kai duomenys tvarkomi teisėto intereso teisiniu pagrindu, Jūs turite teisę nesutikti su
Jūsų duomenų tvarkymu, nurodydami svarbius Jūsų privatumo interesus.

Saugumas: Bendrovėje asmens duomenys tvarkomi laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei
Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Bendrovėje
taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad surinkti duomenys būtų
apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.
Šaltiniai: Jūsų asmens duomenys gaunami tiesiogiai iš Jūsų.

Gavėjai: Bendrovė teikia Jūsų duomenis kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės
aktai arba būtina dėl mūsų veiklos optimizavimo ir organizavimo. Jūsų asmens duomenis tik atidžiai
įvertinusi duomenų teikimo pagrindą ir tik užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.
Saugojimo terminas: Jūsų asmens duomenų saugojimo terminas yra nustatomas pagal LR dokumentų
ir archyvų įstatyme (Valstybės žinios, 1995-12-30, Nr. 107-2389) numatytus reikalavimus. Asmens
duomenys, kurių nereikia saugoti pagal LR dokumentų ir archyvų įstatymą, yra sunaikinami per 1
metus pasibaigus dalykiniams santykiams, nebent yra kitas teisėtas pagrindas juos toliau tvarkyti.
Duomenų valdytojo rekvizitai:
AB „Panevėžio specialus autotransportas“
Juridinio asmens kodas: 247025610
Adresas: Pilėnų g. 43, Panevėžys
Duomenų apsaugos pareigūno telefonas: +370 652 18 200.

Susipažinau
(vardas, pavardė)

