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2018 m. birželio 29 d.

I.

Duomenų valdytojas ir duomenų tvarkymo tikslas.

UAB „Utenos šilumos tinklai“ Jūsų asmens duomenis renka ir tvarko šiais tikslais:
1.
2.
3.
4.
5.

II.

Akcininkų apskaitos, įskaitant įstatymuose numatytų įsipareigojimų vykdymą;
Bendrovės pareigų, nustatytų teisės aktuose, tinkamam vykdymui;
Akcininkų dividendų ir tantjemų skaičiavimui bei kitais tiesiogiai su Bendrovės, kaip juridinio
asmens, veikla susijusiais tikslais, neprieštaraujančiais teisės aktams;
Tinkamai komunikacijai su akcininkais palaikyti;
Kitais tikslais, susijusiais su akcininkų pareigų vykdymu, tokiais kaip, pavyzdžiui, darbo planavimas
ir organizavimas.
Asmens duomenų tvarkymo pagrindas ir gavėjai.

Bendrovė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK), Lietuvos
Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ABĮ), kitų Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos
teisės aktų nuostatomis, tvarko Bendrovės akcininkų vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamosios vietos
adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, banko sąskaitos, į kurią pervedami dividendai,
numerį šiais pagrindais:
1. Vadovaujantis CK 2.66 straipsnio, ABĮ 12 straipsnio 1 dalies 4 punkto ir 7 straipsnio 21 dalies
pagrindais – nurodant duomenis apie akcininką juridinių asmenų registre;
2. ABĮ 57 straipsnio 5 dalies 2 punkto pagrindu, nustatančiu, kad visuotinio akcininkų susirinkimo
sprendime dėl pirmumo teisės atšaukimo turi būti nurodyti asmenys, kuriems suteikiama
teisė įgyti akcijų ar konvertuojamų obligacijų – fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas
ir gyvenamoji vieta, jeigu šiuos asmenis ir duomenis apie juos būtina nurodyti pagal šioje
dalyje nustatytas sąlygas. Pagal to paties straipsnio 6 dalies 3 punktą, visuotiniam akcininkų
susirinkimui, kuriame numatoma svarstyti akcininkų pirmumo teisės atšaukimą, bendrovės
valdyba (jei valdyba nesudaroma – bendrovės vadovas) turi pateikti raštišką pranešimą,
kuriame turi būti nurodyti asmenys, kuriems siūloma suteikti teisę įsigyti akcijų ar
konvertuojamųjų obligacijų (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamoji vieta
ir kiti duomenys).
3. ABĮ 73 straipsnio 11 dalies pagrindu, numatančiu, kad įmonės likvidatoriui po viešo
paskelbimo apie bendrovės likvidavimą privaloma pateikti juridinių asmenų registro
tvarkytojui duomenis apie save;
4. Vadovaujantis ABĮ 41 straipsnio 5 dalimi, kai akcinė bendrovė turi teisę gauti iš judirinių
asmenų, kurie, vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymu, turi
teisę atsidaryti ir tvarkyti finansinių priemonių asmenines sąskaitas, informaciją apie jų
tvarkomose akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose įrašytas tos bendrovės
akcijas, akcininkų sąrašus ir duomenis apie juos;

5. Kitais tiesiogiai su Bendrovės veikla susijusiai pagrindais, numatytais įstatymuose, pavyzdžiui,
mokumo ir finansinės rizikos bei įsiskolinimo valdymo tikslais, akcininkams laiduojant už
juridinių asmenų prievolių pagal sudarytas sutartis su kreditoriais, įvykdymą.
Bendrovė, vadovaudamasi teisės aktų reikalavimais, asmens duomenis teikia įstatymų numatytais
atvejais, pavyzdžiui, ABĮ nustatyta tvarka teikiant duomenis apie akcininką Juridinių asmenų dalyvių
informacinės sistemos tvarkytojui, kuris ABĮ nustatyta tvarka paskelbia duomenis apie asmenis,
turinčius teisę veikti bendrovės vardu.
III.

Asmens duomenų tvarkymo sąlygos.

Bendrovė, saugodama asmens duomenis, įgyvendina ir užtikrina tinkamas organizacines ir
technines priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo,
pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Bendrovė užtikrina tinkamą
dokumentų bei duomenų rinkmenų saugojimą, imasi priemonių, kad būtų užkirstas kelias atsitiktiniam
ar neteisėtam asmens duomenų sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam
neteisėtam tvarkymui. Dokumentų kopijos, kuriose nurodomi darbuotojų asmens duomenys, turi būti
sunaikintos taip, kad šių dokumentų nebūtų galima atkurti ir atpažinti jų turinio.
Bendrovė tvarko asmens duomenis Bendrovės Asmens duomenų tvarkymo taisyklėse
nustatytais terminais. Duomenys tvarkomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar
taikomi teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas. Duomenų
saugojimo laikotarpiui nustatyti Bendrovė taiko kriterijus, kurie atitinka teisės aktuose nurodytas
prievoles, taip pat atsižvelgdama ir į asmens numatytas teises, pvz. numato tokį duomenų saugojimo
laikotarpį, per kurį gali būti pateikti su sutarties vykdymu susiję reikalavimai, jei tokie kiltų ir panašiai.
IV.

Jūsų teisės

Jūs turite teisę žinoti apie asmens duomenų tvarkymą, kreiptis į Bendrovę el. pašto adresu
siluma@ust.lt arba tiesiogiai į Bendrovėje paskirtą duomenų apsaugos pareigūną – Advokatų profesinė
bendrija „Kaminskienė ir partneriai PROTEGO“ el. pašto adresu duomenu.apsauga@protego.lt arba tel.
nr. +370 694 90 339 su prašymu susipažinti su Jūsų asmens duomenimis, t.y., sužinoti, kokie Jūsų asmens
duomenys yra renkami ir kokiu tikslu tvarkomi bei kam teikiami ir gauti tvarkomų asmens duomenų
kopiją, taip pat su prašymu ištaisyti netikslius asmens duomenis ar apriboti duomenų tvarkymą, jei
nustatote, kad tvarkymas neatitinka įstatymų reikalavimų, duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar
netikslūs, surinkti neteisėtai ar nesąžiningai, su prašymu ištrinti asmens duomenis („būti pamirštam“),
su prašymu perkelti asmens duomenis (asmens duomenis įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu
formatu persiųsti iš vieno duomenų valdytojo kitam, kai tai techniškai įmanoma, to nedraudžia įstatymai
ir kai duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis), su pranešimu apie savo sutikimo tvarkyti
asmens duomenis atšaukimu, jei toks buvo duotas anksčiau, o taip pat pranešti apie nesutikimą tvarkyti
Jūsų duomenis. Jūsų prašymai bus išnagrinėti per 30 dienų terminą. Dėl neteisėto Jūsų Asmens
duomenų tvarkymo galite kreiptis su skundu į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.
Daugiau apie tai, kaip Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis galite rasti susipažinę su asmens
duomenų tvarkymą reglamentuojančiomis taisyklėmis ir kitais įmonės vidaus teisės aktais interneto
svetainėje www.ust.lt
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