
Užpildykite šią anketą DIDŽIOSIOMIS spausdintinėmis raidėmis.
*Nepateikus šių duomenų ar nustačius, kad pateikti duomenys yra klaidingi, negalėsite dalyvauti lojalumo
programoje ir pasiliekame sau teisę neišduoti kortelės ar be atskiro įspėjimo sustabdyti kortelės galiojimą.

Vardas*

Pavardė*

Gimimo data*

Anketa

Mobilaus telefono numeris* + 3 7

9 4 4 0 3 9 3 0  

9 4 4 0 3 9 3 0 

0 6

El. paštas

Savivaldybė, miestas / kaimas 

Gatvė, namo Nr., buto Nr.

Lytis: vyr. mot. kita 

Pažymėkite čia, jei sutinkate, kad šioje anketoje aprašyti Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės 
rinkodaros (įskaitant el. paštu bei telefonu) ir automatizuotai atliekamo profiliavimo tikslu. 
Šiuo tikslu bus vertinami anketoje aprašyti Jūsų asmens duomenys ir pagal juos sudaromas Jūsų profilis, tam, 
kad galėtume įvertinti Jūsų poreikius, nustatyti su tuo susijusias Jus labiau dominančias prekes bei paslaugas 
ir jas pasiūlyti bei teirautis Jūsų nuomonės (įskaitant el. paštu ar telefonu) dėl siūlomų Jus labiau dominančių 
prekių ar paslaugų. Kartais bus siekiama pasiūlyti prekes ar paslaugas Jums labiau tinkamu laiku labiau tinka-
moje vietoje, atsižvelgiant į  pirkimo datą, laiką, Jūsų lankymosi vietą.

Pažymėkite čia, jeigu sutinkate, kad UAB „Kesko Senukai Digital“ (įmonės kodas 304144008) būtų teikiami 
šioje anketoje nurodyti Jūsų asmens duomenys, kad UAB „Kesko Senukai Digital“ šiuos duomenis tvarkytų 
savo tiesioginės rinkodaros (įskaitant el. paštu, telefonu) ir profiliavimo tikslu aukščiau nurodytu būdu.  

Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones nustatys (t.y. bus bendri duomenų valdytojai):  

• UAB „Gintarinė vaistinė“, įmonės kodas 125877727, tel. +370 37 321199.
Duomenų pareigūno kontaktai tel. +370 37 200429, el. paštas duomenuapsauga@vaistine.lt

• UAB „Čili Holdings“, įmonės kodas 301806823, tel. +370 5 2738777.
Duomenų pareigūno kontaktai: tel. +370 5 2738777, duomenuapsauga@cili.eu.

• UAB „Circle K Lietuva“, įmonės kodas 211454910, tel. 1877.
Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:  privacy@circlekeurope.com.

• UAB „Kesko Senukai Lithuania“, įmonės kodas 234376520, tel. +370 700 11 119.
Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: tel. +370 ,  el. paštas
duomenuapsauga@keskosenukai. .

• Nauji partneriai, ateityje prisijungsiantys prie MYLIMIAUSIA lojalumo programos.
Informacija apie tokius asmenis pateikiama www.mylimiausia.lt  ir kreipiantis į bet kurį valdytoją.

Data

Jūsų MYLIMIAUSIA kortelės numeris

Prieš tai turėtos kortelės MYLIMIAUSIA numeris 0 0 

0 0 

2 0

Pažymėkite čia, jei sutinkate, kad UAB „Gintarinė vaistinė“ parinktų Jums nuolaidas ir rekomendacijas pagal 
su Jūsų sveikata susijusią pirkimų istoriją. 
Pagal Jūsų perkamų vaistų ar prekių pobūdį galime skaičiavimų būdu mėginti įvertinti Jūsų su sveikata susijusią 
informaciją, kad galėtume pasiūlyti Jums asmeniškai pritaikytas nuolaidas ar rekomenduoti prekes, kurios gali 
būti naudingos Jūsų sveikatai. Pavyzdžiui, Jums įsigijus vaistų diabetui gydyti, galėtume pasiūlyti nuolaidų ir 
kitiems vaistiniams preparatams, kurie skirti šia liga sergantiems pacientams. Tačiau tokį vertinimą galima 
atlikti tik gavus Jūsų aiškų sutikimą dėl sveikatos duomenų tvarkymo profiliavimo tikslais.



Anketa

Bendrų duomenų valdytojų funkcijos bei santykiai Jūsų atžvilgiu yra nustatyti bendrų duomenų valdytojų susitarime, 
su kurio esminėmis nuostatomis galite susipažinti kreipdamiesi į bet kurį duomenų valdytoją. 

Informuojame, kad Jūsų duomenims tvarkyti pasitelksime informacinių sistemų priežiūrą (lojalumo kortelėms 
aptarnauti) atliekančius paslaugų teikėjus, 

 telekomunikacijų 
paslaugas teikiančias įmones, duomenų valdytojų franšizės partnerių parduotuves bei UAB „Kesko Senukai 
Digital“, kuriai prilkauso el. parduotuvė  www.senukai.lt. Visi mūsų partneriai  turi galimybę matyti Jūsų duomenis 
tiek, kiek būtina jų paslaugų teikimo tikslais. Tačiau užtikriname Jus, kad visi pasitelkiami mūsų partneriai yra 
įsipareigoję, tvarkydami Jūsų duomenis, laikytis konfidencialumo.

Atsakingai rūpinamės Jūsų privatumu, todėl duomenis apie pirkinius su lojalumo kortele (pirkimo data ir laikas, 
prekės, kiekiai, kainos, parduotuvės, kvito suma ir kt.) ir lojalumo eurų istoriją (lojalumo eurų gavimo bei išleidimo 
kiekį, vietą, datą) naudosime tik šioje anketoje nurodytais tikslais.

Visi lojalumo programos MYLIMIAUSIA partneriai taip pat tvarkys analogiškus duomenis apie pirkimo bei lojalumo 
eurų istoriją, su MYLIMIAUSIA lojalumo kortele perkant duomenų valdytojų franšizės partnerių parduotuvėse bei 
UAB „Kesko Senukai Digital“ priklausančioje el. parduotuvėje www.senukai.lt. 

Aukščiau nurodyti Jūsų duomenys bus tvarkomi lojalumo programos MYLIMIAUSIA vykdymo tikslu. Minėti asmens 
duomenys būtini tam, kad galėtume išduoti Jums MYLIMIAUSIA lojalumo kortelę, ją aptarnauti ir pritaikyti 
geresnes sąlygas Jūsų, kaip lojalaus kliento, pirkiniams (įskaitant jums suteiktą teisę už įsigytas prekes gauti 
lojalumo eurų bei lojalumo eurais  atsiskaityti už prekes). Šio tvarkymo teisinis pagrindas yra būtinybė sudaryti ir 
vykdyti mūsų susitarimą dėl lojalumo kortelės išdavimo ir aptarnavimo. 

Kai su MYLIMIAUSIA kortele įsigysite vaistų, Jūsų duomenis apie pirkimus, kurie gali būti susiję su Jūsų sveikata, 
įrašys UAB „Gintarinė vaistinė“. Šiuos duomenis UAB „Gintarinė vaistinė“ turi tvarkyti, kad galėtų suteikti Jūsų 
lojalumo kortelei pritaikytas nuolaidas. Teisinis pagrindas tvarkyti šiuos duomenis bus Jūsų sutikimas. . Laikysime, kad 
pasirašydami šią anketą Jūs išreikšite tokį sutikimą. Jūs turite teisę nesutikti su tokių duomenų tvarkymu, tačiau be 
Jūsų sutikimo negalėsime išduoti Jums lojalumo kortelės.

Tiesioginės rinkodaros bei profiliavimo tikslu Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu. Jūsų 
duomenis saugosime  met  nuo dalyvavimo lojalumo programoje pabaigos. 

 
 

Žemiau pasirašydamas, Jūs patvirtinate, kad šioje anketoje pateikti Jūsų duomenys yra teisingi ir, kad esate 
informuotas, jog su visa reikalinga ir aktualia informacija galite susipažinti internete adresu www.mylimiausia.lt bei 
kiekvieno iš partnerių prekybos vietose.

Parašas

Šią informaciją įrašys pardavėjas: 

Parduotuvės / restorano nr. 

Adresas

Anketos nr.

Primename, kad Jūs turite teisę susipažinti su Jūsų asmens duomenimis, nesutikti su tolimesniu duomenų tvarkymu, 
reikalauti ištaisyti Jūsų duomenis, taip pat, esant pagrindui, ištrinti Jūsų duomenis, apriboti Jūsų asmens duomenų 
tvarkymą, jei taikoma, įgyvendinti teisę į duomenų perkeliamumą, profiliavimo atveju – reikalauti žmogaus įsikišimo. 
Taip pat Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti bet kurį iš anksčiau nurodytų sutikimų dėl tolimesnio duomenų 
tvarkymo. Savo teises galite įgyvendinti kreipdamiesi į duomenų valdytojų ir jų franšizės partnerių prekybos vietas. 
Jei manote, kad Jūsų teisės buvo pažeistos, galite pateikti skundą priežiūros institucijai (Lietuvoje – Valstybinė 
duomenų apsaugos inspekcija).


