
Privatumo politika 

 
UAB „Kesko Senukai Digital“, įmonės kodas 304144008,  adresas Kareivių g. 11B, Vilnius LT-

09109 yra Jūsų asmens duomenų valdytojas ir yra įsipareigojusi saugoti ir gerbti Jūsų privatumą.  

 

Prašome įdėmiai perskaityti šią Privatumo politiką, kad suprastumėte, kodėl ir kaip renkami ir 

naudojami Jūsų asmens duomenys. Žemiau pateikiamos sąlygos taikomos Jums naudojantis 

mūsų sukurta 1A.LT programėle, kurią valdo UAB ,,Kesko Senukai Digital”.  

  

Privatumo politikoje apžvelgiamos šios temos: 

● kaip naudojame Jūsų asmens duomenis; 

● kokius asmens duomenis atskleidžiame trečiosioms šalims; 

● kiek laiko saugome Jūsų asmens duomenis; 

● Jūsų teisės; 

● Jūsų privatumo apsaugos nuostatų pakeitimai; 

● kaip su mumis susisiekti. 

 

KAIP NAUDOJAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS 

 

Šioje dalyje rasite žemiau nurodytą informaciją: 

● duomenų kategorijas, kurias tvarkome; 

● tuo atveju, jeigu duomenis gauname ne iš Jūsų, informaciją apie tokių duomenų šaltinius; 

● tikslus, kurių siekdami tvarkome Jūsų duomenis; bei 

● duomenų tvarkymo teisinius pagrindus. 

Siekdami sudaryti Jums galimybę apsipirkti bei naudotis kitomis mūsų programėlės pagalba 

teikiamomis paslaugomis, paprašysime Jūsų prisijungti prie programėlės, susikurti paskyrą 

nurodant savo asmens duomenis.  

 

Jeigu turite paskyrą interneto svetainėje www.1a.lt, kurios valdytojas yra UAB „1A.LT“, įmonės 

kodas 301852685,  adresas Kareivių g. 11B, Vilnius LT-09109, el. paštas info@1a.lt, registracijai, 

prisijungimui, patogiam ,,1A.Lt“ prekių įsigijimui bei patogiam naudojimuisi programėle mes 

gausime ir toliau tvarkysime Jūsų www.1a.lt paskyroje esančius duomenis. Registruodamiesi ir 
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jungdamiesi prie programėlės tokiu būdu Jūs sutinkate, kad mes gautume interneto svetainės 

www.1a.lt paskyroje esančius Jūsų asmens duomenis iš UAB „1A.LT“. 

 

Jūsų patogumui, sudarome Jums galimybę prisijungti prie programėlės naudojantis turima 

Facebook paskyra. Pasirinkdami šį prisijungimo būdą, Jūs sutinkate, kad prisijungimui reikalingus 

asmens duomenis gautume iš Facebook.  

   

Mes tvarkome Jūsų prieigos duomenis („prieigos duomenys“). Prieigos duomenys gali apimti Jūsų 

vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį ir kitus duomenis, Jūsų pateikiamus registracijos 

metu arba šiuos asmens duomenis gaunant iš UAB ,,1A.LT“ arba Facebook.  

Mes tvarkome Jūsų naudojimosi programėle duomenis („naudojimosi duomenys“). Naudojimosi 

duomenys gali apimti tokią informaciją, kaip unikalus vartotojo numeris, su Jūsų naudojamu 

įrenginiu susijusią informaciją, prisijungimo prie programėlės datą ir laiką, kitą informaciją, kuri 

gaunama Jums naudojantis programėle. Naudojimosi duomenys gali apimti ir kitus duomenis 

(vietos nustatymo ar pan.), kurie reikalingi paslaugoms teikti ir kurių naudojimui duosite sutikimą.  

Prieigos ir naudojimosi duomenis tvarkome programėlės administravimo, paslaugų teikimo, 

programėlės ir teikiamų paslaugų saugumo užtikrinimo tikslais. Šiuos duomenis tvarkome sutarties 

tarp Jūsų ir mūsų vykdymo tikslu (arba, Jūsų pageidavimu, imantis veiksmų, tokios sutarties 

sudarymui), Jūsų sutikimu, o taip pat teisėto intereso pagrindu, o būtent, siekdami tinkamai 

administruoti programėlę ir su tuo susijusią mūsų veiklą. Mes tvarkome informaciją, susijusią su 

Jums teikiamomis paslaugomis („sandorių duomenys“). Sandorių duomenys gali apimti Jūsų 

kontaktinius duomenis, Jūsų banko sąskaitos duomenis bei sandorių detales. Sandorių duomenis 

tvarkome, kad galėtume Jums parduoti norimas prekes, teikti paslaugas bei, kad galėtume 

tinkamai vykdyti paslaugų teikimo apskaitą. Šiuos duomenis tvarkome sutarties tarp Jūsų ir mūsų 

vykdymo tikslu (arba, Jūsų pageidavimu, imantis veiksmų, tokios sutarties sudarymui), o taip pat 

teisėto intereso pagrindu, o būtent, siekdami tinkamai administruoti programėlę ir su tuo susijusią 

mūsų veiklą.  

 

Jeigu prie programėlės prisijungsite naudodamiesi savo asmens duomenimis esančiais interneto 

svetainės www.1a.lt paskyroje, tam, kad Jums būtų patogiau naudotis programėle, patogiau įsigyti 

prekes, galėtumėte žinoti, kokias prekes, už kokią kainą jau esate įsigiję ir pan. bei galėtumėte 

planuoti būsimus pirkinius, iš interneto svetainės valdytojo gausime Jūsų paskyroje esančią 

informaciją apie pirkimus. Šiuos asmens duomenis tvarkysime remdamiesi Jūsų sutikimu, kurį Jūs 

išreiškėte prisijungdami prie programėlės.  
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Jūsų pateiktus kontaktinius duomenis (elektroninio pašto adresą, telefono ryšio numerį), 

vadovaudamiesi Elektroninių ryšių įstatymo 69 straipsnio 2 dalimi, mes galime naudoti siųsdami 

Jums tiesioginės rinkodaros pasiūlymus apie panašias mūsų prekes ir paslaugas. Jei nenorite 

gauti tokių pasiūlymų, informuokite mus el. paštu dpo@ksdigital.lt. Tiesioginės rinkodaros 

pranešimų galėsite atsisakyti ir bet kada vėliau, nenurodydami jokių atsisakymo motyvų. 

 

Mes galime naudoti Jūsų asmens duomenis Privatumo politikoje nurodytomis sąlygomis ir tais 

atvejais, kai būtina vykdyti arba ginti teisinius reikalavimus, nesvarbu, ar pagal teisminę, 

administracinę ar kitą, neteisminę procedūrą. Dėl šios priežasties Jūsų asmens duomenis mes 

tvarkome remdamiesi teisėto intereso pagrindu, siekdami apginti bei užtikrinti savo, Jūsų ir kitų 

asmenų teises. 

 

Jūsų asmens duomenis galime tvarkyti ne tik minėtiems konkretiems tikslams. Juos taip pat galime 

tvarkyti, kai tai yra būtina siekiant vykdyti mums privalomą teisinę prievolę. 

 

*** 

 

KOKIUS ASMENS DUOMENIS ATSKLEIDŽIAME TREČIOSIOMS ŠALIMS 

 

Mes norime įgyti ir išlaikyti Jūsų pasitikėjimą, todėl Jūsų asmens duomenis atskleisime tik būtinais 

atvejais. 

 

Jūsų asmens duomenis galime perduoti toliau išvardytų kategorijų trečiosioms šalims, kurios 

mums yra svarbios, kad galėtume Jums teikti savo paslaugas, kaip nurodyta šiame pranešime: 

● Mes galime perduoti jūsų asmens duomenis savo draudikams ir profesionaliems 

konsultantams dėl rizikos valdymo, profesionalių konsultacijų arba teisinių reikalavimų 

pateikimo, vykdymo arba gynimo; 

● Su prekių pirkimu susijusias finansines operacijas  gali tvarkyti mūsų mokėjimo paslaugų 

teikėjai. Jūsų finansinių operacijų duomenis savo mokėjimo paslaugų teikėjams 

atskleidžiame tik tiek, kiek būtina mokėjimo operacijoms atlikti, pinigams grąžinti ir 

skundams nagrinėti; 

● Specifinėms paslaugoms teikti Jūsų asmens duomenis galime perduoti kitiems paslaugų 

teikėjams, pavyzdžiui, kurjerių tarnyboms, serverių ir jų techninės priežiūros paslaugų 

teikėjams, kitiems paslaugų teikėjams. Sudarę sutartį su  paslaugų teikėjais (duomenų 

tvarkytojais), mes imamės visų būtinų priemonių, kad ir mūsų duomenų tvarkytojai laikytų 

asmens duomenų apsaugos reikalavimų.  



 

Jūsų asmens duomenis galime perduoti ne tik nurodytais konkrečiais atvejais, bet ir vykdydami 

savo teisines prievoles ar teisinėmis priemonėmis gindami savo interesus. 

 

Šioje dalyje nurodytos trečiosios šalys taip pat gali būti įsisteigusios už Lietuvos Respublikos, 

Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų. Perduodami Jūsų asmens duomenis 

tokiems asmenims, imsimės visų būtinų teisinių priemonių, kad būtų tinkamai apsaugota Jūsų teisė 

į privatumą. Norėdami sužinoti daugiau apie minimas priemones, kreipkitės į mus el. pašto adresu 

dpo@ksdigital.lt 

*** 

 

KIEK LAIKO SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS 

 

Jūsų asmens duomenis bet kuriuo tikslu ar tikslais tvarkome ne ilgiau, nei tai yra būtina tam 

konkrečiam tikslui ar tikslams. Bet kuriuo atveju: 

● Prieigos ir naudojimosi duomenys saugomi ne ilgiau kaip 3 (trejus) metus nuo Jūsų 

paskutinio prisijungimo prie paskyros arba nuo paskutinio Jūsų sandorio (priklausomai nuo 

to, kuris įvykis vėlesnis); 

● sandorių duomenys saugomi ne ilgiau kaip 10 (dešimt) metų nuo paslaugų teikimo 

užbaigimo dienos. 

 

Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais saugosime ne ilgiau kaip 3 (trejus) metus 

nuo Jūsų paskutinio prisijungimo prie paskyros arba kol išreikšite nesutikimą dėl tokio asmens 

duomenų naudojimo. 

 

Nepaisant aukščiau šioje dalyje nurodytų terminų, mes turime teisę saugoti Jūsų asmens 

duomenis, kai toks jų saugojimas yra būtinas, kad įvykdytume mums privalomus teisinius 

įsipareigojimus 

*** 

 

JŪSŲ TEISĖS 

 

Šioje dalyje apžvelgiame duomenų apsaugos teisės aktuose numatytas Jūsų teises. Kai kurios 

teisės apima daug aspektų, todėl čia pristatome tik pagrindinius. Rekomenduojame susipažinti su 



atitinkamais teisės aktais ir Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos  gairėmis, kad žinotumėte 

visą informaciją apie šias teises. 

 

Jūs turite šias su asmens duomenimis susijusias teises: 

● teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes saugome; 

● teisę reikalauti ištaisyti netikslius Jūsų asmens duomenis, kuriuos mes saugome (nors 

daugelį jų galite pataisyti patys prisijungę prie paskyros) 

● teisę paprašyti, kad mes pašalintume Jūsų duomenis; 

● teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą; 

● teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys; 

● teisę į duomenų perkeliamumą ; 

● teisę pateikti skundą priežiūros institucijai; 

● teisę atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis. 

 

Jei norite pasinaudoti savo teisėmis, pateikti skundą arba iškilus klausimams, rašykite mums 

adresu dpo@ksdigital.lt. 

 

1. Teisė susipažinti su asmens duomenimis. Jūs turite teisę gauti iš mūsų patvirtinimą ar tvarkome 

su Jumis susijusius asmens duomenis. Mums tvarkant Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę 

susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis kartu su tam tikra papildoma informacija. Ši 

papildoma informacija apima asmens duomenų tvarkymo tikslus, asmens duomenų kategorijas ir 

asmens duomenų gavėjus, asmens duomenų saugojimo laikotarpius, asmens duomenų šaltinius. 

Tais atvejais, jeigu Jūsų asmens duomenys perduodami duomenų gavėjams, esantiems 

trečiosiose valstybėse, galėsite gauti informaciją apie su tokiu perdavimu susijusias apsaugos 

priemones. Mes Jums pateiksime Jūsų asmens duomenų kopiją jei nebus pažeistos kitų asmenų 

teisės ir laisvės.  

 

2. Teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis. Jūs turite teisę patikslinti visus netikslius savo 

asmens duomenis ir, atsižvelgiant į tvarkymo tikslus, papildyti visus neišsamius savo asmens 

duomenis. 

 

3. Tam tikrais atvejais Jūs turite teisę prašyti, kad būtų ištrinti Jūsų asmens duomenys. Šia teise 

galite pasinaudoti, kai: (i) asmens duomenų nebereikia, kad būtų pasiekti tikslai, kuriems jie buvo 

renkami ar kitaip tvarkomi; (ii) atšaukiate savo sutikimą ir nėra kito teisinio pagrindo tvarkyti 

duomenis; (iii) nesutinkate, kad asmens duomenys būtų tvarkomi pagal taikomuose duomenų 



apsaugos teisės aktuose numatytas taisykles; (iv) asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai. 

Tiesa, atkreipiame dėmesį, kad tam tikrais atvejais šia teise pasinaudoti negalėsite dėl taikomų 

išimčių. Šios išimtys apima atvejus, kai tvarkyti asmens duomenis yra būtina siekiant: (i) 

pasinaudoti saviraiškos ir informacijos laisve; (ii) laikytis mums privalomų teisinių įsipareigojimų; 

arba (iii) pareikšti, vykdyti arba ginti teisinius reikalavimus. 

 

4. Tam tikrais atvejais Jūs turite teisę apriboti duomenų tvarkymą. Šia teise galima pasinaudoti 

tokiais atvejais: (i) Jums ginčijant asmens duomenų tikslumą; (ii) kai asmens duomenys tvarkomi 

neteisėtai, tačiau Jūs nenorite, kad jie būtų ištrinti; (iii) kai asmens duomenų nebereikia mūsų 

duomenų tvarkymo tikslais, tačiau Jūs jų prašote dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ar 

gynimo, arba (iv) Jums nesutikus, kad jie būtų tvarkomi remiantis viešuoju arba teisėtu interesu, 

kol bus patikrintas Jūsų nesutikimo pagrindas. Apribojus asmens duomenų tvarkymą šiuo 

pagrindu, mes galime toliau saugoti Jūsų asmens duomenis, tačiau toliau jų netvarkysime, 

išskyrus: (i) su Jūsų sutikimu; (ii) dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ir gynimo; (iii) 

siekdami apsaugoti kitų fizinių ar juridinių asmenų teises arba (iv) dėl svarbaus viešojo intereso. 

 

5. Jūs turite teisę nesutikti, kad mes tvarkytume Jūsų asmens duomenis dėl priežasčių, susijusių 

su Jūsų konkrečia situacija, tačiau tik tokiu mastu, kiek duomenis naudojame dėl mūsų ar 

trečiosios šalies teisėtų interesų. Jums su tuo nesutikus, mes sustabdysime asmens duomenų 

tvarkymo veiksmus, išskyrus atvejus, kai galime įrodyti, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų 

teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba siekdami pareikšti, 

vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus. 

 

6. Teisė į duomenų perkeliamumą. Tais atvejais, kai asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas 

yra: 

a) Jūsų sutikimas arba 

b) sutarties vykdymas ar veiksmai, atlikti Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį,  

 

Jūs turite teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio 

skaitomu formatu. Tačiau šia teise negalėsite pasinaudoti tais atvejais, kai ji gali neigiamai paveikti 

kitų teises ir laisves.  

 

7. Jei manote, kad tvarkydami Jūsų asmens duomenis pažeidžiame duomenų apsaugos teisės 

aktus, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios buveinės 

adresas L. Sapiegos g. 17 10312 Vilnius, www.ada.lt ar kitai priežiūros institucijai Europos 

https://www.ada.lt/


Sąjungos valstybėje narėje, kurioje yra nuolatinė Jūsų gyvenamoji vieta, darbo vieta ar tariamo 

pažeidimo vieta.  

 

8. Tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra sutikimas, Jūs turite 

teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą. Jeigu  nebenorite naudotis mūsų programėle, 

naudodamiesi savo įrenginio nustatymais, tiesiog ją pašalinkite iš savo įrenginio ir kreipkitės į mus, 

kad panaikintumėme Jūsų paskyrą. Sutikimo atšaukimas neturės įtakos duomenų tvarkymo 

teisėtumui iki atšaukimo. 

*** 

 

JŪSŲ PRIVATUMO APSAUGOS NUOSTATŲ PAKEITIMAI 

 

Mes periodiškai galime keisti šią privatumo politiką, kad ji atspindėtų, kaip tvarkome Jūsų 

duomenis. 

 

Atlikę reikšmingų pakeitimų, apie tai pranešime Jums  atitinkamomis susisiekimo priemonėmis, 

pavyzdžiui, programėlės informaciniu pranešimu arba el. paštu, kad Jūs galėtumėte peržiūrėti 

šiuos pakeitimus prieš toliau naudodamiesi mūsų programėle. 

*** 

 

KAIP SU MUMIS SUSISIEKTI 

 

Mes visuomet norime išgirsti savo klientų atsiliepimus (ypač jei esate mumis nusivylę arba manote, 

kad galėtume dirbti geriau). 

 

Nedvejodami kreipkitės į mus, jei: 

● turite kokių nors klausimų arba atsiliepimų dėl šios Privatumo politikos; 

● norite, kad mes nustotume naudoti Jūsų informaciją; 

● norite pasinaudoti kokiomis nors minimomis savo teisėmis arba pateikti skundą.  

 

Asmens privatumo klausimais Jūs galite kreiptis į mus el. pašto adresu dpo@ksd.lt. 

  

********************************************************************************************************* 

 



Šią Privatumo politiką galima rasti: 

Jūsų paskyros skiltyje Privatumas 

arba 

mobiliųjų programėlių parduotuvėse (Google Play arba App Store) prie programėlės aprašymo 
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