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„Deloitte Central Europe“ 
pareiškimas apie privatumo 

apsaugą 
(informacija apie asmens duomenų tvarkymą) taikomas santykiuose su klientais, tiekėjais, 

rangovais ir subrangovais 

 

Atnaujintas 2021 m. balandžio 26 d. 

 

Sąvokos 

„Deloitte“ reiškia vieną ar daugiau Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL“), jo 

pasaulinio tinklo įmones nares ir su jomis susijusius subjektus (kartu vadinama „Deloitte 

organizacija“). DTTL (dar vadinamas „Deloitte Global“) ir kiekviena jos grupės įmonė bei 

susiję subjektai yra teisiškai atskiri ir nepriklausomi asmenys, kurie negali vienas kito 

įpareigoti trečiųjų šaliu atžvilgiu. DTTL ir kiekviena DTTL grupės įmonė ir susiję subjektai 

yra atsakingi tik už savo veikimą ar neveikimą, o ne vienas už kitą. DTTL neteikia paslaugų 

klientams. Norėdami sužinoti daugiau, apsilankykite svetainėje www.deloitte.com/about. 

„Deloitte Central Europe“ (taip pat „Deloitte CE“) reiškia regioninę įmonių organizaciją, 

veikiančią „Deloitte Touche Tohmatsu Limited“ narės Vidurio Europoje „Deloitte Central 

Europe Holdings Limited“ sudėtyje. Paslaugas teikia „Deloitte Central Europe Holdings 

Limited“ dukterinės ir asocijuotos įmonės, kurios yra atskiri ir nepriklausomi juridiniai 

asmenys. 

„Valdytojas“ (taip pat „mes“) reiškia valdytoją arba duomenų valdytoją, kuris nustato 

asmens duomenų tvarkymo tikslus (kaip išsamiau apibrėžta Duomenų apsaugos teisės 

aktuose). 

„Tvarkytojas“ reiškia duomenų tvarkytoją arba tvarkytoją, kuris tvarko asmens duomenis 

valdytojo vardu (kaip išsamiau apibrėžta Duomenų apsaugos teisės aktuose). 

„Duomenų apsaugos teisės aktai“ reiškia šiuos teisės aktus tiek, kiek jie kartkartėmis gali 

būti taikomi: (a) nacionalinius teisės aktus, kuriais įgyvendinama Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyva 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos 

elektroninių ryšių sektoriuje; (b) Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą („BDAR“); (c) 

kitus panašius asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius nacionalinius teisės aktus. 

„BDAR“ reiškia Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (ES) (2016/679). 

„Asmens duomenys“ reiškia bet kokius asmens duomenis (informaciją, susijusią su fiziniu 

asmeniu (duomenų subjektu), kurio tapatybė yra nustatyta arba gali būti nustatyta), kurie 

yra tvarkomi siekiant suteikti paslaugas „Deloitte“ klientams arba palaikyti sutartinius 

santykius su tiekėjais, rangovais ar subrangovais arba kai toks tvarkymas yra reikalingas 

veiklai, kuri yra laikoma įprastine bendrovės veikla. 

„Tvarkymas“ reiškia bet kokią su asmens duomenimis atliekamą operaciją 

(automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis), pavyzdžiui, jų rinkimą, 

įrašymą, sisteminimą, saugojimą, naudojimą, atskleidimą, tvarkymo ribojimą, ištrynimą ar 

sunaikinimą (kaip išsamiau apibrėžta Duomenų apsaugos teisės aktuose). 

http://www.deloitte.com/about


 

 

„Gavėjas“ reiškia fizinį arba juridinį asmenį, valdžios instituciją, agentūrą ar kitą įstaigą, 

kuriai atskleidžiami asmens duomenys (kaip išsamiau apibrėžta Duomenų apsaugos teisės 

aktuose). 

Santrauka 

Šis pareiškimas apie privatumo apsaugą yra taikomas tais atvejais, kai tvarkome jūsų 

asmens duomenis („duomenys“), ir jame paaiškinama: 

 kokius jūsų asmens duomenis tvarkome; 

 kodėl (kokiems tikslams) jūsų asmens duomenis tvarkome (įskaitant jūsų asmens 

duomenų tvarkymo teisinį pagrindą); 

 kaip ir kokiose vietose jūsų asmens duomenis tvarkome (į kokias šalis ir kam 

perduodame jūsų asmens duomenis); 

 kokios yra jūsų teisės. 

Šis pareiškimas apie privatumo apsaugą yra taikomas nuo jo pradžioje nurodytos dienos. 

„Deloitte“ gali kartkartėmis atnaujinti ar keisti šį pareiškimą, todėl rekomenduojame šį 

pareiškimą periodiškai peržiūrėti. 

Kokius asmens duomenis tvarkome 

„Deloitte“ tvarko tuos asmens duomenis, kuriuos gauna iš jūsų, iš jūsų darbdavio ar 

sutarties partnerio, konsultanto ar trečiosios šalies, duomenis, kuriuos pats paviešinote 

arba kitaip viešai prieinamus duomenis (pvz.: internetinė žiniasklaida). 

Tokie asmens duomenys gali būti: 

 jūsų vardas, pavardė ir lytis; 

 jūsų profesija (pareigos) ir bendro pobūdžio kontaktiniai duomenys (darbo ar namų 

adresas, asmeninis ar darbo el. pašto adresas ir telefono numeris); 

 jūsų santykių istorija su „Deloitte“ ir verslo kontaktai; 

 jūsų banko sąskaitos numeris (jei „Deloitte“ klientas / rangovas / tiekėjas ar 

subrangovas yra fizinis asmuo); 

 IP adresas; 

 jūsų asmens duomenys, kuriuos pateikėte įgyvendindami savo teises pagal šį 

pareiškimą apie privatumo apsaugą; 

 vaizdo stebėjimo kamerų medžiaga ir kita informacija, kurią surenkame jums lankantis 

bendrovės patalpose (konkrečią ir specializuotą informaciją apie šių asmens duomenų 

tvarkymą galima gauti atitinkamoje „Deloitte CE“ bendrovėje; jei taikoma, vaizdo 

stebėjimo kamerų medžiagą tvarkyti gali ir pastato savininkas ar įgaliota trečioji šalis). 

Toliau nurodytiems tikslams „Deloitte“ nerenka ir netvarko jokių „jautrių“ ar „specialių 

kategorijų“ asmens duomenų, kaip jie yra apibrėžti Duomenų apsaugos teisės aktuose. 

Papildomi jūsų asmens duomenų, kuriuos tvarkome tiesiogiai siekdami suteikti paslaugas, 

tipai ir kategorijos yra aprašyti pareiškime apie privatumo apsaugą, kai „Deloitte CE“ 

įmonės teikia paslaugas kaip duomenų valdytojai ir pareiškime apie privatumo 

apsaugą, kai „Deloitte CE“ įmonės teikia paslaugas kaip duomenų tvarkytojai. 

Asmens duomenų tvarkymo tikslai („tikslai“): 

https://www2.deloitte.com/ce/en/legal/deloitte-ce-privacy-statement-for-clients/deloitte-ce-entities-providing-services-as-data-controllers.html
https://www2.deloitte.com/ce/en/legal/deloitte-ce-privacy-statement-for-clients/deloitte-ce-entities-providing-services-as-data-controllers.html
https://www2.deloitte.com/ce/en/legal/deloitte-ce-privacy-statement-for-clients/deloitte-ce-entities-providing-services-as-data-processors.html


 

 

 atitiktis taikomiems teisiniams, norminiams ar profesiniams reikalavimams (pinigų 

plovimo prevencija); 

 kompetentingų institucijų prašymų vykdymas ir komunikacija su jomis; 

 bendro pobūdžio sutarčių administravimas, finansinė apskaita (sąskaitų apskaita) ir 

statistikos rinkimas; 

 vidinė atitiktis ir rizikos analizė (įskaitant saugumo incidentų tyrimą ir prevenciją); 

 „Deloitte“ teisių ir teisėtų interesų apsauga; 

 bendro pobūdžio santykių su klientais, rangovais ar subrangovais administravimas 

(įskaitant grįžtamąjį ryšį ir skundų nagrinėjimą, taip pat verslo galimybių vertinimas 

ir vystymas); 

 vidaus ar nuotolinių (debesijos) informacinių technologijų sistemų, paslaugų ir 

programėlių naudojimas (komunikacijos, duomenų mainų ir archyvavimo tikslais). 

Atkreipiame jūsų dėmesį, kad šis pareiškimas apie privatumo apsaugą neapima 

informacijos apie asmens duomenų tvarkymą rinkodaros, tiesioginės reklamos ir samdymo 

tikslais. Asmens duomenų tvarkymas minėtiems tikslams yra aprašytas atitinkamuose 

pareiškimuose apie privatumo apsaugą, kurie gali būti pateikiami kartu su sutikimu dėl 

tokio asmens duomenų tvarkymo (jei tinkama). „Deloitte“ netvarko asmens duomenų 

tiesioginės reklamos ir rinkodaros tikslais be aiškaus duomenų subjekto sutikimo, tačiau 

tokio sutikimo gali jūsų paprašyti tvarkydama jūsų asmens duomenis šiame dokumente 

aprašytiems tikslams. 

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas 

Asmens duomenis tvarkome tik tuomet, kai toks tvarkymas yra būtinas: 

 sutarčiai, kurią esame sudarę su jumis, vykdyti arba sutarčiai su jumis sudaryti; 

 atitikčiai teisiniams įsipareigojimams, kurie yra taikomi „Deloitte“; 

 teisėtų „Deloitte“ interesų tikslais, kurie gali būti: 

- sudaryti ir vykdyti sutartis su tiekėjais, rangovais ar subrangovais; 

- apsaugoti verslo interesus (įskaitant atlikti rizikos ir kokybės vertinimus); 

- užtikrinti, kad „Deloitte“ pateikti skundai ar prašymai būtų tinkamai išnagrinėti. 

 

Asmens duomenų saugojimas 

„Deloitte“ saugo asmens duomenis 10 metų nuo paslaugų suteikimo klientams dienos ar 

nuo sutartinių santykių su tiekėjais, rangovais ar subrangovais pabaigos arba tiek, kiek 

reikalaujama pagal taikomus įstatymus ar atitinkamus reglamentus, arba tiek, kiek 

reikalinga „Deloitte“ teisėtiems interesams. 

Asmens duomenų valdytojas 

Šiame pareiškime apie privatumo apsaugą asmens duomenų valdytojas yra „Deloitte CE“ 

įmonė, kuri sudarė sutartį su klientu, tiekėju, rangovu ar subrangovu. 

Asmens duomenų atskleidimas ir perdavimas 

Jūsų asmens duomenys gali būti atskleisti / perduoti ir toliau juos tvarkyti aukščiau 

nurodytais tikslais gali žemiau nurodomos šalys: 

Čia išvardytos „Deloitte“ grupės įmonės. Jei taikoma, jūsų asmens duomenys bus tvarkomi 

tik tiek, kiek leidžiama pagal tikslus ir laikantis Duomenų apsaugos teisės aktų. Kiekvienas 

http://www2.deloitte.com/global/en/get-connected/global-office-directory.html


 

 

gavėjas (-ai) atsako už tinkamą jūsų duomenų apsaugą, informacijos apie asmens 

duomenų tvarkymą teikimą ir papildomų sutikimų gavimą, jei tokie būtų reikalingi. Jei jūsų 

asmens duomenys būtų perduodami į kitas šalis (įskaitant Europos Sąjungai 

nepriklausančias teritorijas), tuomet jie perduodami tik su sąlyga, kad bus įvykdyti 

Duomenų apsaugos teisės aktuose nustatyti perdavimo įsipareigojimai.  

 

Tvarkytojai 

Mūsų patvirtinti administracinių ir IT paslaugų teikėjai: 

 „Adastra s.r.o.” Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8, Čekija  

„Con4PAS, s.r.o.“, Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4 – Lhotka, Čekija  

„Deloitte Advisory & Management Consulting Private Limited Company“, Dózsa Gy 

út 84.C., 1068 Budapeštas, Vengrija 

„Deloitte CE Business Service Sp. z o.o.“, Al. Jana Pawla II 22, 00-133 Varšuva, 

Lenkija 

„Deloitte Central Europe Service Centre s.r.o.“, Italská 2581/67, 120 00, Praha 2 – 

Vinohrady, Čekija 

„Deloitte CZ Services s.r.o.“, Italská 2581/67, 120 00, Praha 2 – Vinohrady, Čekija 

„Deloitte Global Services Limited“, Hill House, 1 Little New Street, EC4A 3TR 

Londonas, Jungtinė Karalystė 

„Digital Resources a.s.“, Poděbradská 520/24, 190 00 Praha 9, Čekija 

„MobileXpense“, Koning Albert II-Iaan 7, 1210 Briuselis, Belgija 

„Mobitouch sp. z o.o.”, Litewska 10/1, 35-302 Rzeszow, Lenkija 

„Sabris CZ s.r.o.”, Pekařská 621, 155 00 Praha 5, Čekija 

SI- Consulting sp. z o.o.- ul. A. Słonimskiego 1A ZITA, wejście B, 50-304 

Vroclavas, Lenkija 

„Uniwise s.r.o.”, Studentská 6202/17, 708 00 Ostrava-Poruba, Čekija 

„Wookie.apps s.r.o.”, Josefa Kočího 1556, 153 00 Radotín, Čekija 

 

 

Įsikūrę ne ES (visi ne ES įsikūrę duomenų tvarkytojai yra įsipareigoję „Deloitte“ taikyti 

ES patvirtintas Standartines sutarčių sąlygas ir tokiu būdu užtikrinti tinkamą asmens 

duomenų apsaugą, kaip to reikalaujama Duomenų apsaugos teisės aktuose). 

„Deloitte Support Services India Private Limited“, RMZ Futura, Block B, 2nd Floor, 

Plot No. 14 & 15, Road No. 2, Hi-Tec City Layout, Madhapur, Hyderabad – 500 081, 

Telangana, Indija 

„Deloitte Touche Tohmatsu Services, Inc.“, 30 Rockefeller Plaza, Niujorkas, 10112 

– 0015, JAV  

„Microsoft Corporation“, One Microsoft Way, Redmondas, WA 98052, JAV 

Šioms įmonėms prieiga prie asmens duomenų suteikiama tik tiek, kiek reikia techninėms, 

administracinėms ir pagalbinėms paslaugoms suteikti. 

Tvarkymo saugumas 

„Deloitte“ ir jos duomenų tvarkytojai taiko techninius, fizinius, administracinius ir 

procedūrinius saugiklius, atitinkančius pripažintus sektoriaus standartus, kad apsaugotų 

ir užtikrintų visų tvarkomų asmens duomenų konfidencialumą, vientisumą ir 

prieinamumą, užkirstų kelią neteisėtam asmens duomenų naudojimui ar peržiūrai bei 

asmens duomenų saugumo pažeidimui (saugumo incidentas), kaip numatyta „Deloitte 

CE“ politikoje ir Duomenų apsaugos teisės aktuose. „Deloitte CE“ turi pasauliniu mastu 

pripažįstamo informacijos standarto ISO 27001 sertifikatą. 

Jūsų teisės 

Jūs turite teisę: 



 

 

 prašyti susipažinti su savo asmens duomenimis (ir reikalauti „Deloitte“ tvarkomų jūsų 

asmens duomenų kopijos); 

 prašyti, kad „Deloitte“ atnaujintų ar ištaisytų jūsų asmens duomenis (teisė į 

ištaisymą); 

 prašyti, kad „Deloitte“ ištrintų jūsų asmens duomenis (jei įmanoma);  

 prašyti apriboti asmens duomenų tvarkymą. 

Jūs galite prieštarauti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi (tam tikrais BDAR 

numatytais atvejais), taip pat pasinaudoti savo teise į duomenų perkeliamumą (gauti 

pateiktų savo asmens duomenų kopiją susistemintu elektroniniu formatu ir prašyti, kad 

tokius duomenis perduotumėme kitam duomenų gavėjui). 

  

Šiame dokumente aprašytomis savo teisėmis galite pasinaudoti parašydami mums el. 

paštu adresu CEprivacy@deloittece.com arba paprastu paštu adresu UAB Deloitte 

Lietuva, Jogailos g. 4, Vilnius, LT-01116, Lietuvos Respublika. 

Nurodytais kontaktais taip pat galite mums adresuoti bet kokius su jūsų asmens duomenų 

tvarkymu susijusius klausimus, įskaitant apie saugumą užtikrinančius saugiklius 

perduodant asmens duomenis už ES ribų. 

Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą vietinei duomenų apsaugos priežiūrą vykdančiai 

institucijai gyvenamosios vietos šalyje, jei manote, jog jūsų asmens duomenys yra 

tvarkomi pažeidžiant BDAR. 

  

mailto:CEprivacy@deloittece.com


 

 

„Deloitte Central Europe“ 

pareiškimas apie privatumo 
apsaugą teikiant paslaugas 
„Deloitte Central Europe“ įmonės, teikiančios paslaugas kaip duomenų valdytojai 

 

Taikomas teikiant šias paslaugas: audito, mokesčių konsultacijų, tarptautinio 

įdarbinimo, teisės, rizikos, verslo ir finansų konsultacijų. 

Kokius asmens duomenis tvarkome 

Kaip duomenų valdytoja, „Deloitte“ tvarko tuos asmens duomenis, kuriuos gauna iš jūsų, 

įskaitant jūsų šeimos narių ir išlaikytinių asmens duomenis, jei tokių reikia pagal teikiamų 

paslaugų pobūdį, arba duomenis, kuriuos gauna iš jūsų darbdavio ar sutarties partnerio, 

patarėjo ar trečiosios šalies su sąlyga, kad asmens duomenys buvo surinkti teisėtai. 

Priklausomai nuo paslaugų pobūdžio tokie asmens duomenys gali būti: 

 jūsų vardas, pavardė ir lytis, gimimo data, asmens tapatybės kortelės ar paso 

duomenys, mokesčių mokėtojo numeris, valstybinio socialinio draudimo numeris; 

 jūsų profesija (pareigos) ir bendro pobūdžio kontaktiniai duomenys (darbo ar namų 

adresas, asmeninis ar darbo el. pašto adresas ir telefono numeris, išsilavinimo 

dokumentai); 

 kiti duomenys, būtini norint suteikti tam tikrą paslaugą jūsų rangovui ar darbdaviui 

(pagal poreikį: šeiminė padėtis, vaikų skaičius, informacija apie šeimos narius, jų 

vardai ir pavardės, gimimo datos); 

 finansiniai duomenys (įskaitant banko sąskaitos duomenis, kredito istoriją, su darbo 

santykiais susijusias pajamas ir asmeninių investicijų pajamas / pelną); 

 duomenys, susiję su jūsų santykiais su „Deloitte“ klientu (įsigytos prekės ar 

paslaugos). 

Asmens duomenų tvarkymo tikslai („tikslai“) 

Paslaugų teikimas jums asmeniškai arba „Deloitte“ klientams (jais gali būti jūsų 

darbdavys ar sutarties partneris), kaip numatyta atitinkamoje sutartyje. 

Tvarkymo priemonės 

Teikiant kai kurias paslaugas asmens duomenys yra tvarkomi naudojant specialias 

priemones. 

Asmens duomenų tvarkymo pagrindas: 

 sutarties, kurios šalimi esate, vykdymas arba, jei nesate sutarties šalis, tuomet 

 „Deloitte“ teisėtas interesas sutarties pagrindu suteikti paslaugas jūsų darbdaviui ar 

sutarties partneriui, arba 

 atitiktis teisiniams įsipareigojimams, kurie yra taikomi „Deloitte“ teikiant paslaugas 

jums ar jūsų darbdaviui / sutarties partneriui (t. y., jei taikomuose įstatymuose (jei 

taikomi), reglamentuojančiuose teikiamas paslaugas, yra aiškiai nustatyta, kad 

teikdama paslaugas „Deloitte“ tvarko jūsų asmens duomenis kaip asmens duomenų 

valdytojas). 



 

 

Jūsų asmens duomenų teikimas ir tvarkymas (įskaitant tam tikrų asmens 

duomenų tvarkymo priemonių, kaip aprašyta anksčiau, naudojimą) yra būtini 

šiame dokumente aprašytiems tikslams. 

Asmens duomenų saugojimas 

„Deloitte“ saugo asmens duomenis 10 metų nuo paslaugų suteikimo jums ar „Deloitte“ 

klientams dienos arba tiek, kiek reikalaujama pagal taikomus įstatymus ar atitinkamus 

reglamentus, arba tiek, kiek reikalinga „Deloitte“ teisėtiems interesams. 

Asmens duomenų atskleidimas ir perdavimas 

Jūsų asmens duomenys gali būti atskleisti / perduoti ir toliau juos tvarkyti aukščiau 

nurodytais tikslais gali žemiau nurodomi gavėjai: 

Gavėjai 

Čia išvardytos „Deloitte“ grupės įmonės. Jei taikoma, jūsų asmens duomenys bus 

tvarkomi tik tiek, kiek leidžiama pagal tikslus ir laikantis Duomenų apsaugos teisės aktų. 

Kiekvienas gavėjas (-ai) atsako už tinkamą jūsų duomenų apsaugą, informacijos apie 

asmens duomenų tvarkymą teikimą ir papildomų sutikimų gavimą, jei tokie būtų 

reikalingi. Jei jūsų asmens duomenys būtų perduodami į kitas šalis (įskaitant Europos 

Sąjungai nepriklausančias teritorijas), tuomet jie perduodami tik su sąlyga, kad bus 

įvykdyti Duomenų apsaugos teisės aktuose nustatyti perdavimo įsipareigojimai.  

Tvarkytojai 

„Deloitte“ subrangovai (patvirtinti kliento sutartyje arba kokiu kitu būdu) ir „Deloitte“ 

patvirtinti administracinių ir IT paslaugų teikėjai: 

Įsikūrę ES 

„Deloitte Advisory & Management Consulting Private Limited Company“, Dózsa Gy 

út 84.C., 1068 Budapeštas, Vengrija 

„Deloitte CE Business Service Sp. z o.o.“, Al. Jana Pawla II 22, 00-133 Varšuva, 

Lenkija 

„Deloitte Central Europe Service Centre s.r.o.“, Italská 2581/67, 120 00, Praha 2 – 

Vinohrady, Čekija 

„Deloitte CZ Services s.r.o.“, Italská 2581/67, 120 00, Prague 2 – Vinohrady, 

Čekija 

„Deloitte Global Services Limited“, Hill House, 1 Little New Street, EC4A 3TR 

Londonas, Jungtinė Karalystė 

„Digital Resources a.s.“, Poděbradská 520/24, 190 00 Praha 9, Čekija 

Audito paslaugos: „Deloitte Group Support Centre BV“, Nyderlanduose įsteigta 

uždaroji akcinė bendrovė, Gustav Mahlerlaan, 2970 Amsterdamas, Nyderlandai 

„Sabris CZ s.r.o.”, Pekařská 621, 155 00 Praha 5, Čekija 

„SI- Consulting sp. z o.o.” - ul. A. Słonimskiego 1A ZITA, wejście B, 50-304 

Vroclavas, Lenkija 

 

Audito paslaugos: „Deloitte Group Support Centre BV“, Nyderlanduose įsteigta 

uždaroji akcinė bendrovė, Gustav Mahlerlaan, 2970 Amsterdamas, Nyderlandai 

Norėdama gauti tinkamas administracines, technines ir pagalbinės veiklos paslaugas, 

„Deloitte“ gali samdyti vietinius paslaugų teikėjus (šalyse, kuriose veikia „Deloitte“), 

kurie tvarkys jūsų asmens duomenis kaip asmens duomenų tvarkytojai. Tokie vietiniai 

paslaugų teikėjai yra patikimi „Deloitte“ partneriai, kurie daugiausia teikia vietines 

archyvavimo, kurjerių, vertimo, IT paramos ar kopijavimo paslaugas. Prieš pradėdamas 

teikti paslaugas, vietinis paslaugų teikėjas turi sudaryti duomenų tvarkymo sutartį, 

tenkinančią Duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus. Visą tokių vietinių asmens 

duomenų tvarkytojų sąrašą galite gauti tiesiogiai kreipęsi į „Deloitte“. 

Įsikūrę ne ES 

Kadangi asmens duomenų tvarkymas gali apimti asmens duomenų perdavimą už 

http://www2.deloitte.com/global/en/get-connected/global-office-directory.html


 

 

Europos Sąjungos (ES) ribų, visos toliau nurodytos įmonės yra įsipareigojusios „Deloitte“ 

įmonei, teikiančiai paslaugas pagal susitarimą, taikyti ES patvirtintas Standartines 

sutarčių sąlygas ir tokiu būdu užtikrinti tinkamą asmens duomenų apsaugą, kaip 

reikalaujama pagal Duomenų apsaugos teisės aktus. 

Mokesčių / tarptautinio įdarbinimo:  

„Deloitte Support Services India Private Limited“, RMZ Futura, Block B, 2nd Floor, 

Plot No. 14 & 15, Road No. 2, Hi-Tec City Layout, Madhapur, Hyderabad – 500 081, 

Telangana, Indija 

„Deloitte Tax LLP“, 30 Rockefeller Plaza, Niujorkas, 10112 – 0015, JAV („GA 

Organizer“ savininkė ir administratorė) 

„Deloitte Touche Tohmatsu Services, Inc.“, 30 Rockefeller Plaza, Niujorkas, 10112 

– 0015, JAV  

„Microsoft Corporation“, One Microsoft Way, Redmondas, WA 98052, JAV 

Šioms įmonėms prieiga prie asmens duomenų jiems suteikiama tik tiek, kiek reikia 

techninėms, administracinėms ir pagalbinėms paslaugoms suteikti. 

Tvarkymo priemonės 

Teikiant kai kurias paslaugas asmens duomenys yra tvarkomi naudojant specialias 

priemones. Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą rasite paspaudę 

nuorodas toliau. 

Tarptautinio įdarbinimo paslaugos: 

GA Organizer Tool 

Audito paslaugos: 

„Deloitte Connect“ 

„Deloitte iCount“  

„Deloitte iConfirm” 
 

Tvarkymo saugumas 

„Deloitte“ ir jos duomenų tvarkytojai taiko techninius, fizinius, administracinius ir 

procedūrinius saugiklius, atitinkančius pripažintus sektoriaus standartus, kad apsaugotų 

ir užtikrintų visų tvarkomų asmens duomenų konfidencialumą, vientisumą ir 

prieinamumą, užkirstų kelią neteisėtam asmens duomenų naudojimui ar peržiūrai bei 

asmens duomenų saugumo pažeidimui. 

Jūsų teisės  

Prašom pasiskaityti „Deloitte Central Europe“ pareiškimą apie privatumo apsaugą. 

  

https://app3.gadeloitte.com/IASTCPortal/dko/main.aspx#LOGIN
https://deloitteconnect.deloitte.com/
https://inventory.deloitte.com/
https://iconfirmema.deloitte.com/Login
https://iconfirmema.deloitte.com/Login
https://www2.deloitte.com/ce/en/legal/deloitte-ce-privacy-statement-for-clients.html


 

 

„Deloitte Central Europe“ 

pareiškimas apie privatumo 
apsaugą teikiant paslaugas 
„Deloitte Central Europe“ įmonės, teikiančios paslaugas kaip duomenų tvarkytojai  

 

Taikomas teikiant šias paslaugas: darbo užmokesčio apskaitos, 

konsultacijas imigracijos klausimais, specialių tyrimų („forensic“) (išskyrus 

konsultacinio pobūdžio), tam tikras paslaugas IT konsultacijų srityje. 

Kokius asmens duomenis tvarkome 

Kaip duomenų tvarkytoja, „Deloitte“ tvarko tuos asmens duomenis, kuriuos gauna iš 

jūsų, įskaitant jūsų šeimos narių ir išlaikytinių asmens duomenis, jei tokių reikia pagal 

teikiamų paslaugų pobūdį, arba duomenis, kuriuos gauna iš jūsų darbdavio ar sutarties 

partnerio, konsultanto ar trečiosios šalies, duomenis, kuriuos pats paviešinote, arba 

kitaip viešai prieinamus duomenis (pvz.: internetinė žiniasklaida). 

Tokie asmens duomenys gali būti: 

 jūsų vardas, pavardė ir lytis, gimimo data, asmens tapatybės kortelės ar paso 

duomenys, valstybinio socialinio draudimo numeris; 

 jūsų profesija (pareigos) ir bendro pobūdžio kontaktiniai duomenys (darbo ar namų 

adresas, asmeninis ar darbo el. pašto adresas ir telefono numeris, išsilavinimo 

dokumentai); 

 kiti duomenys, būtini norint suteikti tam tikrą paslaugą jūsų rangovui ar darbdaviui 

(pagal poreikį: šeiminė padėtis, vaikų skaičius, informacija apie šeimos narius, jų 

vardai ir pavardės, gimimo datos); 

 finansiniai duomenys (įskaitant banko sąskaitos duomenis, su darbo santykiais 

susijusias pajamas ir asmeninių investicijų pajamas / pelną); 

 duomenys, susiję su jūsų profesine veikla, darbo rezultatais ir vertinimu. 

Asmens duomenų tvarkymo tikslai  

Paslaugų teikimas jums asmeniškai arba „Deloitte“ klientams (jūsų darbdaviui ar 

sutarties partneriui), kaip numatyta atitinkamoje sutartyje, pagal valdytojo (jūsų, jūsų 

darbdavio ar sutarties partnerio) nurodymus. 

Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi pagal „Deloitte“ klientų – asmens duomenų 

valdytojų, kurie atsako už informacijos apie asmens duomenų tvarkymą pateikimą jums, 

įskaitant informaciją apie jūsų teises ir kaip jomis pasinaudoti – nurodymus. Prašom 

tiesiogiai susisiekti su savo darbdaviu / sutarties partneriu, jei norite: 

 pateikti prašymą susipažinti su savo asmens duomenimis (ir paprašyti tvarkomų 

savo asmens duomenų kopijos), 

 pateikti prašymą atnaujinti ir ištaisyti jūsų asmens duomenis (teisė į ištaisymą),  

 pateikti prašymą ištrinti jūsų asmens duomenis (jei įmanoma), arba  

 pateikti prašymą apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą. 


