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1. Pateikimas Strumskio, Gužausko, Paciūnaitės, Rapšienės advokatų kontorai „OGMI LAW GROUP“,
toliau vadinamai „Kontora“, bet kokių savo duomenų tuo pačiu reiškia Jūsų sutikimą tuos duomenis
panaudoti šioje politikoje nustatyta tvarka. Jei nepageidaujate, kad Jūsų asmens duomenys būtų panaudoti
nurodytu būdu, prašome Kontorai jų neteikti.
2. Jūsų duomenų, kuriuos surenkame savo interneto svetainėje, valdytojas yra Strumskio, Gužausko,
Paciūnaitės, Rapšienės advokatų kontora „OGMI LAW GROUP“, darbo vietos adr. Vilniaus m. sav.
Vilniaus m. Verkių g. 29, tel. +37052741805, el. pašto adr. office@ogmilaw.lt, www.ogmilaw.lt.
3. Jūsų duomenys renkami, jei pateikiami per tam tikras mūsų interneto svetainėje esančias priemones,
pavyzdžiui, mūsų paklausimo el. paštu priemonę.
4. Iš Jūsų paklausimo turinio sprendžiame apie Jūsų duomenų pateikimo tikslus. Jūsų duomenys naudojami
tik nurodytais tikslais.
5. Jūsų asmens duomenys, įgyvendinant Kontoros teisėtą interesą kaupti įrodymus apie gautas užklausas,
atsakymus į jas, taip pat suteiktas paslaugas ir turėtą kontaktą, priklausomai nuo duomenų rūšies ir
aplinkybių, saugomi tol, kol atitinka tikslus, kuriems buvo surinkti.
6. Ilgesnis Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas, kai:
(i) būtina, kad Kontora galėtų apsiginti nuo reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo

teises;
(ii) esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;
(iii) Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;
(iv) rezervinių kopijų ir kitais panašiais tikslais;
(v) esant kitiems teisės norminiuose aktuose numatytiems pagrindams.

7. Suėjus nurodytam terminui Jūsų asmens duomenys bus sunaikinti per protingą laikotarpį.
8. Bet kokie Jūsų duomenys, suteikti Kontorai, esant reikalui gali būti perduodami trečiosioms šalims (kitai
ginčo šaliai, ginčą sprendžiančiam teismui, kitiems suinteresuotiems asmenims, etc). Jūsų asmens
duomenys teisės norminiuose aktuose tiesiogiai numatytais atvejais taip pat gali būti perduoti
kompetentingoms valdžios institucijoms.
9. Kontora įgyvendina proporcingas technines ir organizacines priemones Jūsų duomenims apsaugoti nuo
atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo ar atsitiktinio praradimo, pakeitimo, neteisėto atskleidimo ar prieigos
prie jų, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
10. Savo asmens duomenų atžvilgiu Jūs turite šias teises:
(i) susipažinti su savo asmens duomenimis ir su tuo, kaip jie yra tvarkomi;
(ii) reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis, ištrinti savo asmens duomenis

arba apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai asmens duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų
reikalavimų ar kai yra kitas teisinis pagrindas;
(iii) reikalauti perkelti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Jums

patogia forma (taikoma tiems asmens duomenims, kuriuos Jūs pateikėte ir kurie tvarkomi
automatizuotomis priemonėmis);

(iv) teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, jei jie tvarkomi teisėto intereso pagrindu, išskyrus

atvejus, kai yra teisėtų priežasčių tokiam tvarkymui arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti
teisinius reikalavimus;
(v) tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi atskiro sutikimo pagrindu, turite teisę bet

kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą savo asmens duomenų tvarkymui.
11. Tais atvejais, kai manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ar yra pažeidžiamos Jūsų
teisės, susijusios su duomenų tvarkymu, turite teisę kreiptis į atitinkamą duomenų apsaugos instituciją ir
dėl to pateikti skundą (https://www.ada.lt/go.php/eng/lietuviskai).
12. Kontora rekomenduoja, prieš teikiant oficialų skundą susisiekti su Kontora el. pašto adr.
office@ogmilaw.lt, kad būtų rastas tinkamas problemos sprendimas.

