
Privatumo politika 
 

BENDRA INFORMACIJA 

Ši privatumo politika („Privatumo politika“) apibrėžia pagrindines asmens duomenų tvarkymo 
taisykles ir sąlygas, taikomas: interneto svetainės orionleasing.lt („Interneto svetainė“) lankytojams; 
Orion Leasing, UAB („Duomenų valdytojas“ arba „Bendrovė“) klientams ir (ar) potencialiems 
klientams; asmenims, atlikusiems aktyvius veiksmus Bendrovės socialinės žiniasklaidos paskyrose; 
asmenims, sutikusiems gauti Bendrovės rinkodaros medžiagą; kandidatams, dalyvaujantiems 
Bendrovės atrankose į darbo vietas. 

Duomenų valdytojo rekvizitai: 

Orion Leasing, UAB 

Įmonės kodas: 305788664 

Buveinės adresas: Gynėjų g. 4-333, LT-01109 Vilnius 

Tel. +370 6 55 54664 

El. paštas: info@orionleasing.lt 

DUOMENŲ SUBJEKTŲ KATEGORIJOS IR ASMENS DUOMENŲ GAVIMO ŠALTINIAI 

Bendrovė renka asmens duomenis apie: 

• asmenis, kurie ketina naudotis ar naudojasi Bendrovės paslaugomis; 

• asmenis, kurių duomenis mums pateikia mūsų klientai ir (ar) potencialūs klientai; 

• paslaugų tiekėjų darbuotojus; 

• asmenis, kurie susisiekė su Bendrove el. paštu ir (ar) telefonu; 

• socialinės žiniasklaidos priemonių naudotojus, kurie kreipiasi į Bendrovę per Bendrovės 
paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse ar aktyviais veiksmais jose dalyvauja; 

• kandidatus į darbo vietą. 

Bendrovė asmens duomenis gauna dviem būdais, kai: 

• informaciją apie save pateikiate pats; 

• duomenys gaunami iš trečiųjų asmenų (iš kitų finansų įstaigų; iš Lietuvos banko, Finansų 
ministerijos, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos, Statistikos departamento, Valstybinio 
socialinio draudimo fondo valdybos, Valstybinės ligonių kasos, Nacionalinės mokėjimų 
agentūros, VĮ Registrų centro, VĮ „Regitra“, teisėsaugos institucijų, kitų registrų bei valstybės 
institucijų; iš UAB „Creditinfo Lietuva“; iš draudimo įmonių; iš sveikatos priežiūros įstaigų, jei 
naudojatės draudimo paslaugomis; iš fizinių asmenų, kai jie pateikia sutuoktinių, vaikų, kitų 
giminystės ar svainystės ryšiais susijusių asmenų, bendraskolių, laiduotojų, užtikrinimo 
priemonių davėjų, draudimo išmokos gavėjų ir pan. duomenis; iš fizinių ar juridinių asmenų 
(turto vertintojų, notarų ir kt.), kai jie pateikia juos vykdydami sutartinius ar teisės aktų 
reikalavimus (informacija draudimo sutartyse, turto vertinimo ataskaitose, pažymose, ir pan.); 
iš juridinių asmenų, kai jūs esate šių juridinių asmenų atstovas, darbuotojas, kontrahentas, 
steigėjas, akcininkas, dalyvis, savininkas ir pan.; iš partnerių ar kitų juridinių asmenų, kurie mus 
pasitelkia jums teikdami paslaugas ir pan.). 

 

KAIP TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS? 

Šioje dalyje rasite žemiau nurodytą informaciją: 

• duomenų kategorijas, kurias tvarkome;  

• tikslus, kurių siekdami tvarkome jūsų duomenis; 

• duomenų tvarkymo teisinius pagrindus; 

• bei duomenų saugojimo terminus. 
 
 



 
 
Įdarbinimas 
 
Įdarbinimo tikslais Bendrovė renka ir tvarko jūsų gyvenimo aprašymą ir (ar) motyvacinį laišką ir (ar) kitą 
jūsų pateiktą informaciją dalyvavimo atrankoje metu darbo atrankos vykdymo tikslu jūsų sutikimo 
pagrindu, kurį jūs išreiškiate Bendrovei ar įdarbinimo paslaugas teikiančiai įmonei, atsiųsdami savo 
gyvenimo aprašymą. Jei nepateiksite savo gyvenimo aprašymo ir (ar) motyvacinio laiško, Bendrovė 
negalės įvertinti Jūsų tinkamumo užimti siūlomas pareigas.  
 
Pasibaigus darbuotojų atrankai, Jūsų asmens duomenis įsipareigojame ištrinti ir (ar) sunaikinti per 5 
darbo dienas po to, kai su atrinktu kandidatu bus pasirašyta darbo sutartis. Jei išreikšite savo sutikimą 
dėl tolimesnio jūsų asmens duomenų saugojimo, jūsų asmens duomenis Bendrovė saugos 3 metus po 
sutikimo davimo dienos. 
 
Užklausų administravimas  

Jei su mumis susisieksite elektroniniu paštu ar Internetinėje svetainėje, mes tvarkysime tokius Jūsų 
duomenis: jūsų vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą bei susirašinėjimo tekstą. Jei kontaktuosite 
su Bendrove telefonu – papildomai tvarkysime ir jūsų telefono numerį. 

Tokie duomenys bus tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu, siekiant atsakyti į jums rūpimus klausimus. Jei 
nepateiksite savo kontaktinių duomenų, negalėsime atsakyti į jūsų užklausą. 

Korespondencija yra saugoma 5 metus nuo sandorių ar dalykinių santykių su klientu pabaigos dienos 
popierine forma arba elektroninėje laikmenoje. 

 
Sutartiniai santykiai 
 
Jei naudojatės Bendrovės paslaugomis, paslaugų teikimo, sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu 
Bendrovė tvarko tokius jūsų asmens duomenis: vardas ir pavardė, asmens kodas, registruotos 
gyvenamosios vietos adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, banko sąskaitos numeris, 
darbovietės pavadinimas, asmens tapatybės dokumento duomenys, su Bendrove sudarytos sutarties 
informacija, jos numeris, sudarymo data, paraiškos duomenys, parašas. Priklausomai nuo sudaromos 
sutarties rūšies gali būti renkami ir vairuotojo pažymėjimo duomenys. 
 
Kai sutartiniai santykiai yra sudaromi su juridiniu asmeniu, Bendrovė tvarko to juridinio asmens 
darbuotojo kontaktinius duomenis (vardas, pavardėm pareigos, telefono numeris, el. pašto adresas) ir 
asmens dokumento kopiją (tik tuo, kai tai privaloma sandoriui sudaryti). 
 
Ši duomenų tvarkymo operacija yra atliekama sutarties pagrindu. Asmens duomenys šiuo tikslu bus 
tvarkomi tokiais terminais: 10 metų po sandorio pasibaigimo. Jei yra keli sandoriai – 10 metų po 
paskurinio jūsų sandorio pasibaigimo. 
 
Mokumumo ir įsipareigojimų vykdymo rizikos vertinimas 
 
Bendrovė, siekdama įvertinti jūsų mokumą ir įsipareigojimų vykdymo riziką, tvarko šiuos asmens 
duomenis: vardas ir pavardė, asmens kodas, registruotos gyvenamosios vietos adresas, elektroninio 
pašto adresas, telefono numeris, asmens tapatybės dokumento tipas, numeris, galiojimo terminas, 
kontrolinė eilutė (pasų, asmens tapatybės kortelių, leidimų gyventi LR), asmens dokumento tipas, 
numeris, galiojimo terminas (įskaitant Valstybinio socialinio draudimo ir vairuotojų pažymėjimų, leidimų 
gyventi LR), pilietybė, banko sąskaitos numeris, Jūsų pajamos, ne darbo santykių pajamos ir turtas 
(sumos, deklaravimo laikotarpiai, ekonominių veiklų rūšys), darbdavys, darbovietė, darbo stažas, darbo 
santykių pradžios, pabaigos terminai, vertimasis individualia ar kita ūkine veikla, pajamos iš jos, kitos 
gaunamos pajamos, gautos, paskirtos vienkartinės ar periodinės socialinės išmokos, gaunamų pajamų 
ar kitų išmokų rūšis, dydis, pobūdis, šaltiniai, gavimo laikotarpiai, socialinio draudimo draudėjas, 
socialinio draudimo periodo pradžia ir pabaiga, pajamų mokesčio deklaracijos duomenys, turimas 
nekilnojamas ir kilnojamas turtas, turtinės teisės bei jų suvaržymai; skolininko įpėdinių vardai, pavardės, 
asmens kodai, gyvenamosios vietos adresai, palikimo priėmimo data, esamų ir buvusių finansinių 
įsipareigojimų ir jų vykdymo duomenys: kontrahentas, sandorio rūšis, kredito reitingas, įsipareigojimų 
suma (limitas), kitų privalomų mokesčių ir išlaidų dydis, skolos grąžinimo tvarka bei terminai, uždelsto 



mokėjimo dydis ir vėlavimo terminas, atsiskaitymų istorija, apmokėti įsiskolinimai, užklausų apie 
asmenį, kurios buvo pateiktos jungtinėje skolininkų rinkmenoje, informacija, šeiminė padėtis, sutuoktinio 
vardas, pavardė, asmens kodas, nepilnamečių vaikų ir išlaikytinių skaičius, mirties data, paveldėtojai (ir 
kiti susiję asmenys), šeimos finansinė padėtis (įsipareigojimai, pajamos). 
 
Ši duomenų tvarkymo operacija yra atliekama, siekiant su jumis sudaryti sutartį. Asmens duomenys 
šiuo tikslu bus tvarkomi 10 metų, jei yra sudaroma su jumis sutartis. Jei sutartis nėra sudaroma, ši 
informacija yra saugoma 2 metus nuo informacijos pateikimo dienos. 
 

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija 

Siekdama užkirsti kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui, Bendrovė tvarko šiuos asmens 
duomenis: asmens dokumento kopija, vardas ir pavardė, elektroninio pašto adresas, asmens kodas, 
gimimo data, mokesčių mokėtojo kodas, adresas, pilietybė, asmens dokumento informacija, rizikos 
kategorija, kuriai priskiriamas klientas, produktų, paslaugų rizika ir (arba) operacijų, rizikos kategorija, 
kuriai priskiriamas klientas, produktų, paslaugų rizika ir (arba) operacijų, rizikos kategorija, kuriai 
priskiriamas klientas, šalies ir (arba), geografinio regiono rizikos kategorija, kuriai priskiriamas klientas, 
informacija apie kliento naudojimąsi banko paslaugomis, tiesioginio vaizdo perdavimo (tiesioginės 
vaizdo transliacijos) įrašas, kiti duomenys, gauti kliento tapatybės nustatymo metu, sąskaitų ir (ar) 
sutarčių dokumentacija, dalykinių santykių su klientu korespondencija, piniginę operaciją ar sandorį 
patvirtinantys dokumentai ir duomenys ar kiti juridinę galią turintys dokumentai ir duomenys, susiję su 
piniginių operacijų atlikimu ar sandorių sudarymu. Taip pat renkama informacija apie kliento dalyvavimą 
politinėje veikloje. 
 
Duomenys šiuo tikslu yra tvarkimi turint teisėtą interesą užkirsti kelią pinigų plovimui ir terorizmo 
finansavimui ir, vadovaujantis Lietuvos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 
nuostatomis. Asmens duomenys šiuo tikslu bus tvarkomi Lietuvos pinigų plovimo ir teroristų 
finansavimo prevencijos įstatyme nustatytais terminais. 
 
Tiesioginė rinkodara 
 
Bendrovė tiesioginės rinkodaros pranešimus siunčia tik tiems asmenims, kurie yra davę sutikimą gauti 
iš Bendrovės tiesioginės rinkodaros ir reklaminius pasiūlymus. Tokie asmenys gauna naujienlaiškius ir 
tiesioginės rinkodaros pranešimus pasirinktomis ryšio priemonėmis. Bendrovė taip pat gali reklamuoti 
savo paslaugas esamiems klientams remdamasi teisėtu interesu. 
 
Jūs galite duoti sutikimą gauti reklaminius ir tiesioginės rinkodaros pranešimus pasirašydami sutikimo 
dėl tiesioginės rinkodaros formą arba neprieštaraudami gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus pagal 
su Bendrove sudarytas sutartis. 
 
Jūs turite teisę bet kada nemokamai paprieštarauti jų asmens duomenų tvarkymui tiesioginės 
rinkodaros tikslais. Norėdami pasinaudoti šia teise, galite atsisakyti naujienlaiškių ir visų kitų reklaminių 
bei rinkodaros pranešimų paspaudę el. laiške pateiktą nuorodą arba pagal kitus tokiame tiesioginės 
rinkodaros pranešime pateiktus nurodymus ir (ar) susisiekę su Bendrove žemiau nurodytais kontaktais. 
 
Profiliavimas ir automatizuotų sprendimų priėmimas 
 
Profiliavimas yra asmens duomenų tvarkymas automatiniu būdu siekiant įvertinti tam tikras Kliento 
asmenines savybes ir analizuoti arba prognozuoti, pavyzdžiui, tokio asmens ekonominę situaciją, 
asmeninius pasirinkimus, interesus, nustatyti gyvenamąją vietą. Profiliavimas yra naudojamas siekiant 
atlikti analizę, būtiną norint suteikti jums konsultaciją, rinkodaros tikslais, informacinių sistemų 
tobulinimui, automatizuotu būdu priimant sprendimus, pavyzdžiui, atliekant kreditingumo vertinimą, 
valdant riziką, atliekant draudimo rizikos vertinimą ir sandorių stebėseną, siekiant užkirsti kelią 
sukčiavimui. Priklausomai nuo priskirtos rizikos kategorijos gali skirtis jūsų naudojimosi Bendrovės 
paslaugomis galimas intensyvumas ir informacijos apie jus atnaujinimo periodiškumas. 
 
Automatinius sprendimus galime priimti, siekdami suteikti konsultaciją dėl draudimo paslaugų ir 
pagerinti draudimo paslaugų teikimo procesų kokybę, galime atlikti automatizuotą jūsų asmens 
duomenų, kuriuos jūs savanoriškai pateikėte konsultavimo ar produktų siūlymo proceso metu, analizę 
(profiliavimą), įskaitant sveikatos duomenis, duomenis apie jūsų amžių, lytį, finansus, jei to reikia 



konkrečiam tikslui pasiekti. Mes galime priimti automatinį sprendimą, kurį atliekame vadovaudamiesi iš 
jūsų surinkta informacija. 
 
 
 
Telefoninių pokalbių įrašymas 
 
Siekiant užtikrinti tinkamą asmenų aptarnavimo kokybę ir vidaus administravimą, Bendrovė jūsų 
sutikimo pagrindo tvarko šiuos asmens duomenis: telefono numeris, telefono skambučio data ir laikas 
bei telefono pokalbio įrašas. Telefono pokalbio įrašas yra saugomas 3 mėnesius nuo įvykusio pokalbio. 
 
Vaizdo stebėjimas 
 
Siekiant užtikrinti asmenų ir turto saugumą, Bendrovė vykdo vaizdo stebėjimą nurodyti patalapas ir (ar) 
teritoriją, kurioje vykdomas vaizdo stebėjimas teisėtų interesų pagrindu. Vaizdo duomenys yra įrašimi 
ir saugomi 30 kalendorinių dienų. 

 

SOCIALINĖS ŽINIASKLAIDOS PRIEMONĖS 

Visą informaciją, kurią Bendrovei pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, 
laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.  

Interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į Bendrovės paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse. 
Šiuo metu turime šią paskyrą šiuose socialinės žiniasklaidos priemonėse: „LinkedIn“: Orion Leasing; 
„LinkedIn“ privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. 

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų 
teikėjais, jei jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.  

 

KAM ATSKLEIDŽIAME JŪSŲ INFORMACIJĄ? 

Bendrovės vykdoma asmens duomenų tvarkymo veikla taip pat apima asmens duomenų atskleidimą 
duomenų gavėjams tokiems, kaip valdžios institucijos, grupės įmonės, tiekėjai, mokėjimo paslaugų 
teikėjai ir verslo partneriai. Bendrovė neatskleidžia daugiau asmens duomenų nei tai yra būtina siekiant 
tikslo, dėl kurio asmens duomenys yra teikiami, ir tik laikydamasi taikomų ir asmens duomenų apsaugą 
reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. Duomenų gavėjai gali asmens duomenis tvarkyti veikdami 
kaip duomenų tvarkytojai ir (ar) duomenų valdytojai. Tuo atveju, kai duomenų gavėjas asmens 
duomenis tvarko būdamas duomenų valdytoju, jis yra atsakingas už duomenų subjektų informavimą 
apie tokį jo vykdomą asmens duomenų tvarkymą. 
 
Bendrovė teikia asmens duomenis tokiems duomenų gavėjams kaip: 
 

• valstybės įstaigos ir institucijos, kiti asmenys, vykdantys įstatymų jiems pavestas funkcijas 
(pavyzdžiui, teisėsaugos institucijos, mokesčių administravimo, Bendrovės priežiūrą, finansinių 
nusikaltimų tyrimo veiklą atliekančios institucijos); 

• Orion įmonių grupei priklausančios įmonės; 

• kredito ir finansų įstaigos, bankai korespondentai, vertybinių popierių saugotojai, draudimo 
paslaugų teikėjai ir finansinių paslaugų tarpininkai, trečiosios šalys, dalyvaujančios prekybos 
investicinėmis priemonėmis vykdymo, atsiskaitymo ir atskaitomybės cikle;  

• asmenys, teikiantys konsultacijas finansų ir teisės klausimais, atliekantys Bendrovės auditą ar 
teikiantys kitas paslaugas Bendrovei;  

• trečiosios šalys, tvarkančios registrus (įskaitant, finansinių įsipareigojimų duomenų bazes, 
Gyventojų registrą, Juridinių asmenų registrą, vertybinių popierių registrus, jungtines skolininkų 
rinkmenas ar kitus registrus, kuriuose tvarkomi asmens duomenys) arba kurie tarpininkauja 
teikiant asmens duomenis iš tokių registrų, asmenys ir įmonės, vykdantys skolų išieškojimą, 
nemokumo procesų administravimą, antstoliai, notarai;  

• asmenys, kurie užtikrina tinkamą kliento įsipareigojimų Bendrovei įvykdymą, tokie kaip 
laiduotojai, garantai, įkaitų davėjai;  

• kiti asmenys, susiję su paslaugų teikimu, tokie kaip vaizdo stebėjimo, informacinių technologijų, 
telekomunikacijų, prieglobos, archyvavimo, pašto paslaugų teikėjai, pardavėjai ir kitos įgaliotos 



šalys, susijusios su turto lizingo paslaugomis, ir bendrovės, administruojančios su tokiu turtu 
susijusius mokesčius ir baudas. 

 

JŪSŲ TEISĖS 

Šioje pranešimo dalyje pateikiame jums apžvalgą teisių, kurias jums suteikia Bendrasis duomenų 
apsaugos reglamentas: 
 

• teisė susipažinti su duomenimis;  

• teisė reikalauti ištaisyti duomenis; 

• teisė reikalauti ištrinti duomenis;  

• teisė apriboti duomenų tvarkymą;  

• teisė nesutikti su duomenų tvarkymu;  

• teisė į duomenų perkeliamumą;  

• teisė pateikti skundą priežiūros institucijai;  

• teisė atšaukti sutikimą.  
 

Teisė susipažinti su duomenimis. Jūs turite teisę gauti iš mūsų patvirtinimą ar tvarkome su jumis 
susijusius asmens duomenis, o, tvarkymo atveju, turite teisę susipažinti su tvarkomais asmens 
duomenimis ir tam tikra papildoma informacija. Ši papildoma informacija apima duomenų tvarkymo 
tikslus, asmens duomenų kategorijas, duomenų gavėjus. Išskyrus atvejus, kai tai pažeistų kitų asmenų 
teises ir laisves, jūsų prašymu, pateiksime jums kopiją jūsų asmens duomenų.  
 
Teisė reikalauti ištaisyti duomenis. Jūs turite teisę reikalauti, kad jūsų netikslūs asmens duomenys būtų 
ištaisyti, o, atsižvelgiant į duomenų tvarkymo tikslus, neišsamūs duomenys – papildyti. 
 
Tam tikrais atvejais Jūs turite teisę reikalauti, kad būtų ištrinti Jūsų asmens duomenys. Šios situacijos 
apima atvejus, kai: (i) asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo 
tvarkomi; (ii) atšaukiate savo duotą sutikimą ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis; (iii) 
nesutinkate su duomenų tvarkymu remdamiesi aktualių teisės aktų nuostatomis; (iv) duomenys 
tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu; (v) duomenys tvarkomi neteisėtai. Tiesa, atkreipiame dėmesį, 
kad tam tikrais atvejais šia teise pasinaudoti negalėsite dėl taikomų išimčių. Tokios išimtys apima 
atvejus, kai duomenys yra būtini siekiant: (i) pasinaudoti saviraiškos ir informacijos laisve; (ii) laikytis 
mums privalomų teisinių įsipareigojimų; (iii) pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus.  
 
Tam tikrais atvejais Jūs turite teisę apriboti duomenų tvarkymą. Šios situacijos apima atvejus, kai: 
(i) ginčijate duomenų tikslumą; (ii) duomenys tvarkomi neteisėtai, tačiau jūs nenorite, kad jie būtų ištrinti; 
(iii) mums asmens duomenys nebėra reikalingi, tačiau Jums tokie duomenys yra reikalingi pareikšti, 
vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus; (iv) jūs prieštaravote duomenų tvarkymui, viešojo intereso ar 
teisėto intereso pagrindais, kol bus įvertintas jūsų prieštaravimo pagrįstumas. Jūsų duomenų tvarkymo 
apribojimo atveju mes ir toliau saugosime jūsų duomenis, tačiau toliau jų netvarkysime, išskyrus: (i) su 
Jūsų sutikimu; (ii) pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus; (iii) kitų asmenų teisių apsaugai; (iv) 
svarbaus viešojo intereso tikslais.  
 
Jūs turite teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, remdamiesi jūsų konkrečia situacija, tais 
atvejais, kai jūsų asmens duomenis tvarkome viešojo intereso tikslais arba mūsų ar trečiųjų šalių teisėto 
intereso pagrindu. Jums paprieštaravus dėl tokio jūsų asmens duomenų tvarkymo, mes 
nebetvarkysime jūsų aktualių asmens duomenų nebent galėsime įrodyti, kad tokie jūsų duomenys yra 
tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už jūsų interesus, teises ir laisves. Taip 
pat, galėsime toliau tvarkyti tokius duomenis siekdami pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus.  
 
Jūs turite teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu mokslinių ar istorinių tyrimų ar statistiniais 
tikslais. Jums paprieštaravus dėl tokio jūsų asmens duomenų tvarkymo, mes nebetvarkysime jūsų 
aktualių asmens duomenų šiuo tikslu nebent galėsime įrodyti, kad tokie jūsų duomenys yra būtini 
užduočiai, vykdomai dėl viešojo intereso priežasčių.  
 
Teisė į duomenų perkeliamumą. Ta apimtimi, kiek mūsų duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra 
sutikimas; arba sutarties vykdymas ar veiksmai atliekami Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį, turite 



teisę gauti Jūsų asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu. 
Tiesa, šia teise negalėsite pasinaudoti, jeigu tai turės neigiamą poveikį kitų asmenų teisėms ir laisvėms. 
 
Tuo atveju, jeigu manote, kad mes 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, LT-10312 Vilnius, https://vdai.lrv.lt/.  
 
Tai atvejais, kai duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra Jūsų sutikimas, Jūs turite teisę bet kuriuo 
metu atšaukti sutikimą. Sutikimo atšaukimas neturės įtakos Jūsų duomenų tvarkymo iki atšaukimo 
teisėtumui.  
 
Šalia konkrečių priemonių, nurodytų šioje pranešimo dalyje ar svetainėje, Jūs taip pat galite pasinaudoti 
bet kuria iš šioje pranešimo dalyje minimų teisių kreipdamiesi į mus el. pašto adresu 
info@orionleasing.lt. 
 
Bendrovė gavusi prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateikia 
atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti. Prireikus nurodytas laikotarpis 
gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, 
per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos Bendrovė jus informuos apie tokį pratęsimą, kartu 
pateikdama vėlavimo priežastis.  
 

TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINĖS, PASLAUGOS IR PRODUKTAI MŪSŲ SVETAINĖSE 

Internetinėje svetainėje gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, 
kurių Bendrovė nekontroliuoja. Bendrovė neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, 
saugą ir privatumą. Turite perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir 
paslaugoms, kuriomis naudojatės. 
 

NEPILNAMEČIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS 

Bendrovė neteikia jokių paslaugų asmenims, jaunesniems nei 18 metų. 
 

DUOMENŲ ATNAUJINIMAS 

Prašome informuoti, jei jūsų asmeninę informaciją, kurią tvarkome, reikia ištaisyti ir (ar) atnaujinti. Jūs 
esate atsakingas, kad jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia 
jūsų pateikti duomenys, jūs turite nedelsdamas Bendrovę apie tai informuoti elektroniniu paštu ar 
telefonu. Bendrovė jokiu atveju nebus atsakinga už žalą, atsiradusią jums dėl to, jog jūs nurodėte 
neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus. 

 

PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI 

Bet kokie šios Privatumo politikos pakeitimai bus skelbiami internetinėje svetainėje ir, esant esminių 
pasikeitimų, apie juos jus informuosime elektroniniu paštu. Paskutiniai atnaujinimai buvo atlikti 2021 m. 
rugsėjo 7 d.l 
 

SUSISIEKITE SU MUMIS 

Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos jums iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis 
bet kuriuo jums patogiu būdu: 
 

• Paštu: Gynėjų g. 4-333, LT-01109 Vilnius 

• Telefonu: +370 6 5554 54664 

• El. paštu: info@orionleasing.lt 
 
Taip pat galite susiekti su Bendrovės paskirtu duomenų apsaugos pareigūnu elektroniniu paštu: 
oksana.ciziene@orionbank.lt. 
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