INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ
Asmens duomenų valdytojas, šiame sutikime „AMES“ – reiškia:
UAB „Ames kalbų akademija“ (juridinio asmens kodas 124928752; buveinės adresas Naugarduko g. 4/12-3, LT01309, Vilnius, Lietuva; internetinis tinklapis www.ames.lt; tel.: +370 8-5 2791011;
8-610 30006, el.p. vilnius@ames.lt;
VšĮ American English School (juridinio asmens kodas 121737813; buveinės adresas Naugarduko g. 4/12-4 LT01309, Vilnius, Lietuva; internetinis tinklapis www.ames.lt; tel.: +370 8-5 2791011;
8-610 30006, el.p. vilnius@ames.lt), įskaitant visus jos filialus.
Informacija apie asmens duomenų tvarkymą:
1) AMES tvarkys šiuos asmens duomenis: vardas, pavardė; gimimo metai; asmens atvaizdas (nuotrauka), jei bus
pateikta; gyvenamoji vieta (miestas); telefono numeris(-iai); elektroninio pašto adresas(-ai); informacija apie
užklausos datą ir turinį; informacija apie kalbos testo datą, rezultatus, pažymos išdavimo datą; informacija apie
renginį ir užsakymo dalyvauti renginyje pateikimo datą;
2) asmens duomenys tvarkomi šiais tikslais: asmens užklausai išnagrinėti ir į ją atsakyti; asmens kalbos testo
rezultatams įvertinti ir pateikti, pažymai apie kalbos lygį išduoti; užsakymui dėl asmens dalyvavimo renginyje
priimti ir įvykdyti.
Asmens duomenys tvarkomi susitarimų sudarymo ir vykdymo, taip pat sutikimo, kai toks būtinas, teisėto intereso
ir įstatyme numatytų pareigų vykdymo pagrindais;
3) AMES, būdama duomenų valdytoju ir laikydamasi keliamų reikalavimų, šioje sutartyje išvardintus asmens
duomenis saugos 12 mėn. po asmens duomenų gavimo, nebent egzistuotų teisinis pagrindas juos saugoti toliau;
4) prieigą prie asmens duomenų AMES gali suteikti jos pasitektiems paslaugų teikėjams (pvz. IT priežiūros,
duomenų centro paslaugų, audito, buhalterijos, teisės ir kitų konsultacijų), kiek to reikia AMES funkcijoms ir
pareigoms įvykdyti;
5) asmuo turi teisę prašyti, kad jam būtų leista susipažinti su savo asmens duomenimis ir juos ištaisyti arba ištrinti,
arba apriboti duomenų tvarkymą, jeigu tam būtų pagrindas, taip pat teisę nesutikti, kad duomenys būtų
tvarkomi, teisę į duomenų perkeliamumą, teisę atšaukti sutikimą duomenų tvarkymui.
Savo prašymus asmuo gali pateikti AMES įgaliotam atstovui, kurio kontaktiniai duomenys skelbiami AMES
interneto tinklapyje.
Norėdama įsitikinti, ar savo teises įgyvendina pats duomenų subjektas, AMES gali prašyti, kad asmuo pateiktų
asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją arba savo prašymus pasirašytų kvalifikuotu elektroniniu
parašu;
6) pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus asmuo turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos
inspekcijai, jeigu jo asmens duomenys tvarkomi netinkamai.

