
 

PRIVATUMO POLITIKA 
 

Ką reiškia ši Privatumo politika? 
Šioje Privatumo politikoje Jums, puslapio www.viltiesspindulelis.com (toliau - Puslapis) 
lankytojams, pateikiame informaciją apie tai, kaip LPF „Vilties spindulėlis“(juridinio asmens 

kodas: 305448238, registruotos buveinės adresas: Baltų pr.125-1, Kaunas Lietuvos 
Respublika, buveinės adresas: R.Kalantos g.119, Kaunas, Lietuvos Respublika) (toliau – 
Įstaiga) tvarko Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikiate apsilankę Puslapyje, 

susisiekę su mumis el. paštu ar telefonu. 
 
Kokius Jūsų asmens duomenis mes renkame? 

Jums apsilankius Puslapyje, susisiekus su mumis el. paštu ar telefonu ar apsilankius 
Puslpayje, galime rinkti Jūsų asmens duomenis: 

Aukojimu tikslu – aukotojo vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, auka. 
Šie duomenys yra tvarkomi, siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis Jūs esate, t.y. siekiant 
užtikrinti, kad Jūsų auka būtų paskirta vaikų dienos centro paramai. Šie duomenys 

saugomi 2 metus po aukojimo dienos. 

Jums pasirinkus tapti Periodiniu aukotoju, periodinio aukojimo tikslu – vardas, pavardė, 
el. pašto adresas, periodinio aukojimo suma. Šiuo atveju duomenis gauname iš  
MakeCommerce  platformos, tvarkome juos siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis Jūs esate, 
t. y. siekiant užtikrinti, kad Jūsų periodinio aukojimo sumos būtų paskirtos Projektams Jūsų 

pasirinktoje Kategorijoje. Šie duomenys saugomi tol, kol galioja Periodinis aukojimas ir 
2 metus po aukojimo dienos. 
 

Aukojimu tikslu – asmens, kurio vardu aukojama, vardas, pavardė, el. pašto adresas, 
auka, kai aukojama kito asmens vardu. Šie duomenys yra tvarkomi, siekiant įvykdyti 

sutartį, t.y. siekiant užtikrinti, kad auka būtų paskirta vaikų dienos centrui.. Šie duomenys 
saugomi 2 metus po aukojimo dienos. 
 

 

Bet kokie kiti Jūsų asmens duomenys, kuriuos Jūs galite pateikti mums bet kuriuo metu, 
su mumis bendraudami – parašydami elektroniniu paštu, rašydami ar skambindami 
telefonu ar atvykę į buveinės vietą. Šie duomenys tvarkomi duomenų subjekto sutikimu ir 
saugomi 2 metus. 

 
Kaip gauname Jūsų asmens duomenis? 

Jūsų asmens duomenis galime gauti: 

iš Jūsų, kai aukojate savo ar kito asmens vardu. 
iš asmens, kuris aukoja Jūsų vardu; 

iš MakeCommerce postalo, kai pasirenkate tapti Periodiniu aukotoju; 
 
Kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenys? 

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Europos Sąjungos Bendrojo duomenų 
apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 
bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Jūsų asmens duomenys tvarkomi atsakingai ir 

saugiai. Įstaiga, tiek nustatydama asmens duomenų tvarkymo priemones, tiek paties 
duomenų tvarkymo metu, įgyvendina tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų 
apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus asmens 

duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, 

http://www.viltiesspindulelis.com/


atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Atitinkamos priemonės 

nustatomos atsižvelgiant į pavojus, kurie kyla dėl asmens duomenų tvarkymo. 
 

Kaip informuosime apie Privatumo politikos pakeitimus? 

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar 
pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo Puslapyje dienos. Jums reikėtų 

kartais patikrinti ją ir įsitikinti, kad Jus tenkina aktuali Privatumo politikos versija. 
 
Kaip su mumis susisiekti? 

Jei turite bet kokių klausimų, susijusių su šios Privatumo politikos sąlygomis, maloniai 
prašome su mumis susisiekti žemiau nurodytais rekvizitais skambinant žemiau nurodytu 
telefonu ar siunčiant paklausimą el. paštu arba registruotu laišku: 

LPF Vilties spindulėlis 
Juridinio asmens kodas: 305448238 
Adresas: Baltų pr.125-1, Kaunas, Lietuvos Respublika 

Tel.: +370 65686053 
El. paštas: viltiesspindulelis@gmail.com 
Atnaujinimo data: 2022-10-12 
 

 


