
 
 

INFORMACIJA APIE „SWEDBANK“ FINANSŲ LABORATORIJOS LANKYTOJŲ 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ 

 

1. Jūsų registracijos formoje pateiktų bei su apsilankymu „Swedbank“ Finansų laboratorijoje 

(toliau – Finansų laboratorija) susijusių Jūsų asmens duomenų valdytojas yra „Swedbank“, AB, 

juridinio asmens kodas 112029651, adresas: Konstitucijos pr. 20A, Vilnius LT-09308 

(„Swedbank“). 

2. Jūsų pateikti bei „Swedbank“ gauti, su Jūsų apsilankymu susiję, asmens duomenys bus 

tvarkomi siekiant: 

 užtikrinti lankytojų registraciją apsilankymui Finansų laboratorijoje;  

 valdyti lankytojų Finansų laboratorijoje srautus; 

 statistikai apie Finansų laboratorijos lankomumą sudaryti; 

 užtikrinti „Swedbank“ ir Finansų laboratorijos lankytojų saugumą, „Swedbank“ ir lankytojų 

turto saugumą, ginti lankytojų gyvybę ir sveikatą bei kitas „Swedbank“ ir lankytojų teises – 

vykdomas vaizdo stebėjimas;  

 vykdyti teisės aktuose „Swedbank“ numatytus įpareigojimus. 

3. „Swedbank“ Jūsų asmens duomenis aukščiau nurodytais tikslais gali atskleisti: 

 įmonėms, priklausančioms „Swedbank“ grupei;  

 „Swedbank“ pasitelktiems duomenų tvarkytojams (pvz. įmonėms, teikiančioms interneto 

svetainės priežiūros paslaugas „Swedbank“);  

 kitiems asmenims, kai tokia pareiga arba teisė numatyta „Swedbank“ taikomuose teisės 

aktuose. 

4. Asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas ir būtinas:  

 siekiant „Swedbank“ ir trečiųjų asmenų teisėtų interesų – užtikrinti tvarką bei saugumą 

Finansų laboratorijoje, valdyti lankytojų srautus ir sudaryti Finansų laboratorijos lankomumo 

statistiką;  

 suteikti paslaugą asmeniui – apsilankyti Finansų laboratorijoje bei naudotis joje esančia 

įranga;  

 vykdyti teisines pareigas, numatytas „Swedbank“ taikomuose teisės aktuose.  

5. Jūsų asmens duomenis „Swedbank“ tvarkys neilgiau nei 3 mėnesius nuo Jūsų apsilankymo 

Finansų laboratorijoje dienos. Jei registracija apsilankymui Finansų laboratorijoje yra 

atšaukiama, Jūsų asmens duomenys bus sunaikinami nedelsiant po tokio registracijos 

atšaukimo.  

6. Jūs, kaip asmens duomenų subjektas turite teisę, raštu ar kitu tarp „Swedbank“ ir Jūsų sutartu 

būdu pateikęs atitinkamą prašymą, susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos tvarko 

„Swedbank“, bei sužinoti, kokiu tikslu ir kaip tokie asmens duomenys yra tvarkomi bei kam jie 

yra teikiami, taip pat – gauti Jūsų „Swedbank“ pateiktus asmens duomenis įprastai naudojamu, 

kompiuterio skaitomu formatu. Jūs turite teisę reikalauti, kad „Swedbank“ ištaisytų neteisingus, 

neišsamius, netikslius Jūsų asmens duomenis, sunaikintų asmens duomenis arba sustabdytų, 



 
išskyrus saugojimą, asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant 

teisės aktų nuostatų, taip pat – prieštarauti Jūsų asmens duomenų tvarkymui, kai jų tvarkymas 

grindžiamas valdytojo arba trečiosios šalies teisėtu interesu.  

7. Jei Jūs manote, kad Jūsų kaip asmens duomenų subjekto, teisės buvo pažeistos, Jūs turite 

teisę ne vėliau nei per 2 (dvejus) metus nuo pažeidimo padarymo kreiptis į Valstybinę 

duomenų apsaugos inspekciją, kurios interneto svetainės adresas www.ada.lt. 

8. Jei turite klausimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo „Swedbank“, galite kreiptis tel.: 1884, 

el.p.: info@swedbank.lt. „Swedbank“ paskirto duomenų apsaugos pareigūno kontaktinius 

duomenis bei daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą „Swedbank“ galite rasti 

internete adresu www.swedbank.lt. 
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