FACE BAR PRIVATUMO POLITIKA
1. Bendrosios nuostatos
a. Ši privatumo politika reglamentuoja UAB „FACE BAR“, į. k. 304705509, buveinės
adresas: Žemaitės g. 21, Vilnius (toliau – Duomenų valdytojas), vykdomo asmens
duomenų tvarkymo principus ir tvarką bei Duomenų valdytojo valdomos interneto
svetainės http://www.facebar.lt (toliau – Interneto svetainė) veikimo sąlygas.
b. Duomenų subjektu šioje Privatumo Politikoje laikomas Modelis (Aktorius), kurio
Asmens duomenis tvarko Duomenų valdytojas.
c. Modeliu (Aktoriumi) šioje Politikoje laikomas bet kuris asmuo, asmuo, dalyvaujantis
ar siekiantis dalyvauti Duomenų valdytojo vykdomoje atrankoje.
d. Duomenų valdytojas vadovaujasi šiais duomenų tvarkymo principais:
i. Asmens duomenys Duomenų subjekto atžvilgiu turi būti tvarkomi teisėtu,
sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
ii. Asmens duomenys turi būti renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei
teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu;
iii. Asmens duomenys turi būti adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant
tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
iv. Asmens duomenys turi būti tikslūs ir prireikus atnaujinami; turi būti imamasi
visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs,
atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi
(tikslumo principas);
v. Asmens duomenys turi būti laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų
tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais
asmens duomenys yra tvarkomi; asmens duomenis galima saugoti ilgesnius
laikotarpius, jeigu asmens duomenys bus tvarkomi tik archyvavimo tikslais
viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais
tikslais, įgyvendinus atitinkamas technines ir organizacines priemones,
reikalingas siekiant apsaugoti duomenų subjekto teises ir laisves (saugojimo
trukmės apribojimo principas);
vi. Asmens duomenys turi būti tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas
technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens
duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo
arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar
sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);
vii. Duomenų valdytojas yra atsakingas už tai, kad būtų laikomasi aukščiau
nurodytų principų, ir turi sugebėti įrodyti, kad jų yra laikomasi (atskaitomybės
principas).
e. Naudojantis trečiųjų šalių paslaugomis, pavyzdžiui, lankantis Duomenų valdytojo
paskyroje „Facebook“ socialiniame tinkle, gali būti taikomos trečiųjų šalių sąlygos.
Pavyzdžiui, „Facebook“ ar “Youtube” visiems savo naudotojams ir lankytojams taiko
Duomenų politiką. Todėl naudojantis tokių trečiųjų šalių paslaugomis
rekomenduojama susipažinti su jų taikomomis sąlygomis.
f. Ši Politika sudaryta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES)
2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių
duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų
apsaugos reglamentas, toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų
teisinės apsaugos įstatymu, kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės
aktais.
2. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas
a. Pateikdamas savo asmens duomenis, Duomenų subjektas sutinka ir neprieštarauja,
kad Duomenų valdytojas juos valdytų ir tvarkytų šioje privatumo politikoje bei teisės
aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.
b. Pateikdamas asmens duomenis, Duomenų subjektas suteikia Duomenų valdytojui
teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šioje privatumo politikoje numatytais
tikslais visus asmens duomenis, kuriuos šis tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia
lankydamasis Interneto svetainėje ir/ar naudodamasis Duomenų valdytojo
teikiamomis paslaugomis.
c. Duomenų subjektas yra atsakingas už tai, kad jo pateikiami duomenys būtų tikslūs,
teisingi ir išsamūs. Žinomai neteisingų duomenų įvedimas yra laikomas privatumo
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politikos pažeidimu. Jeigu pasikeičia pateikti duomenys, Duomenų subjektas privalo
nedelsdamas juos ištaisyti, o nesant galimybės tai padaryti, apie tai informuoti
Duomenų valdytoją. Duomenų valdytojas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą,
atsiradusią Duomenų subjektui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Duomenų
subjektas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipė
dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.
Modelių (Aktorių) asmens duomenų tvarkymas
a. Duomenų valdytojas tvarko tokius Modelių (Aktorių) pateiktus asmens duomenis:
i. Vardas, pavardė;
ii. Gimimo data;
iii. Telefono numeris;
iv. Pašto adresas;
v. Gyvenamosios vietos adresas;
vi. Nuotraukos;
vii. Video prisistatymai ir video bandymai;
viii. Išsilavinimas;
ix. Mokamos kalbos;
x. Pro. Gebėjimai (pvz. Šokis, dainavimas ar kt.);
xi. Kiti Modelio (Aktoriaus) savanoriškai pateikti duomenys.
b. Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 d. a) (tvarkymas
gavus Kandidato sutikimą, išreikštą pateikiant savo duomenis) ir b) (tvarkymas
siekiant įvykdyti sutartį arba siekiant imtis veiksmų Modelio (Aktoriaus) iniciatyva
prieš sudarant sutartį) punktai.
c. Modelių (Aktorių) asmens duomenys vykdant atrankos veiklą gali būti perduoti
potencialiems partneriams (Duomenų valdytojo klientams ar projektų partneriams).
Kandidatų Asmens duomenys potencialiems partneriams gali būti perduoti į Europos
Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės valstybes; į kitas valstybes Duomenys
teikiami tik gavus Kandidato sutikimą.
Asmens duomenų saugojimo tvarka ir terminai
a. Tvarkydamas ir saugodamas Duomenų subjektų asmens duomenis, Duomenų
valdytojas įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrins asmens
duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo,
taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
Duomenų subjektų teisės
a. Duomenų subjektai turi teisę bet kada, pateikę prašymą Duomenų valdytojui,
susipažinti su Duomenų valdytojo tvarkomais asmens duomenimis ir sužinoti, kaip jie
yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens
duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų
tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų ir šios privatumo
politikos sąlygų.
b. Tiek, kiek asmens duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu, Duomenų subjektas
turi teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą nedarydamas poveikio sutikimu
grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.
c. Duomenų subjektas gali pasinaudoti savo turimomis teisėmis pateikdamas rašytinės
formos prašymą el. paštu barman@facebar.lt arba tiesiogiai atvykęs į Duomenų
valdytojo buveinę.
Baigiamosios nuostatos
a. Su šia Politika susijusiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos
teisė.
b. Duomenų valdytojas neatsako už žalą, įskaitant žalą, sąlygotą naudojimosi Interneto
svetaine trikdžių, už duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusį dėl paties
Duomenų subjekto ar trečiųjų asmenų, veikiančių su Duomenų subjekto žinia,
veiksmų ar neveikimo, įskaitant klaidingą duomenų įvedimą, kitas klaidas, sąmoningą
kenkimą, kitokį netinkamą Interneto svetainės naudojimą. Interneto svetainės teikėja
taip pat neatsako už prisijungimo ir/ar naudojimosi Interneto svetaine trikdžius ir (ar)
jų sąlygotą žalą, atsiradusią dėl trečiųjų šalių, nesusijusių su Duomenų valdytoju ar
Duomenų subjektu, veiksmų ar neveikimo, įskaitant elektros, interneto prieigos
tiekimo sutrikimus, ir kt.
c. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti privatumo politiką.

d. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto
svetainėje dienos.
e. Jei po privatumo politikos papildymo ar pakeitimo Duomenų subjektas ir toliau
naudojasi Interneto svetaine ir/ar Duomenų valdytojo teikiamomis paslaugomis,
laikoma, kad Duomenų subjektas neprieštarauja dėl tokių papildymų ir/ar pakeitimų.
FACE BAR interneto svetaines privatumo politika.
Interneto svetainės lankomumo statistika - „Face Bar“ nuolat tobulina savo interneto svetainę ir
siekia, kad naudotis ja būtų kuo lengviau. Todėl „Face Bar“ būtina žinoti, kuri informacija yra
aktualiausia svetainės lankytojams, kaip dažnai jie jungiasi, kokias naršykles ir įrenginius naudoja,
kokį turinį dažniausiai skaito, iš kokių regionų jie yra – tad renkami panašūs demografiniai bei
statistiniai duomenys. Būdama verslo įmone, „Face Bar“ naudoja šiuos duomenis turėdama teisėtą
interesą geriau suprasti savo klientų poreikius ir pageidavimus tam, kad galėtų geriau teikti
paslaugas.
Serverio įrašai - serveris, kuriame talpinama „Face Bar“ interneto svetainė, taip pat gali įrašyti
užklausas, kurias pateikiate serveriui (Jūsų atidaromos interneto svetainės adresas, Jūsų
naudojamas įrenginys ir naršyklė, Jūsų IP adresas ir prisijungimo laikas). Šie duomenys yra
naudojami tik techniniais tikslais – užtikrinti, kad svetainė tinkamai ir saugiai veiktų, bei išnagrinėti
galimus saugumo pažeidimus. Pagrindas šių duomenų rinkimui ir naudojimui yra „Face Bar“ teisėtas
interesas užtikrinti „Face Bar“ interneto svetainės techninį prieinamumą ir saugumą.
Rinkodara - jei „Face Bar“ suteiksite savo kontaktinius duomenis, „Face Bar“ gali siųsti Jums
naujausią informaciją ar Jus dominančius pranešimus susijusius su modelių, aktorių ar norinčiais jais
tapti veikla.
Kas turi prieigą prie Jūsų duomenų - prieigą prie statistinių duomenų apie „Face Bar“ lankytojus turi
„Face Bar“ darbuotojai. Taip pat, prieigą prie techninių įrašų gali turėti „Face Bar“ partneriai, kurie
teikia interneto svetainės turinio valdymo įrankius arba talpinimo paslaugas.

