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PRIVATUMO POLITIKA 
 
VADOVŲ PAREIŠKIMAS 

„Brenntag“ nustatė bendrovei privalomas asmens duomenų apsaugos taisykles, nepriklausomai nuo to, 
kur asmens duomenys tvarkomi, ir jūsų privatumas yra saugomas pagal 2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojusį 
Europos Sąjungos Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR). 

Šis pranešimas (su atitinkamais pakeitimais ir papildymais) yra „Brenntag“ globalinis standartas, 
privalomas visai „Brenntag“ grupei ir jos dukterinėms įmonėms. 

 
PRIVATUMO PRANEŠIMO TIKSLAS 
Šis privatumo pranešimas informuoja jus apie tai, kaip UAB „Brenntag Lietuva“ (toliau - „Brenntag“) renka 
ir tvarko jūsų asmens duomenis jums naudojant šią interneto svetainę ir kitais atvejais, įskaitant duomenis, 
kuriuos galite pateikti šioje interneto svetainėje įsigydami produktus ar paslaugas. 
 
DUOMENŲ VALDYTOJO PAVADINIMAS IR KONTAKTAI 

Konkretus duomenų valdytojas nurodytas svetainės duomenyse. 
 
REGISTRAVIMAS 
„Brenntag“ žiniatinklio serveris seka „Brenntag“ interneto svetainėje aplankytus puslapius, juose praleistą 
laiką ir atliktas paieškas. Tokiu būdu tokia informacija (perduodama lankytojo interneto naršyklės ar 
naršymo veikla) automatiškai fiksuojama ir išsaugoma, priklausomai nuo privatumo nustatymų, pasirinktų 
lankantis „Brenntag“ interneto svetainėje. 
Papildoma informacija gali būti renkama priklausomai nuo jūsų pasirinkimų, pavyzdžiui: 
1. serverio užklausos data ir laikas; 

2. geolokacija; 
3. operacinės sistemos tipas arba versija; 
4. naršyklės tipas arba versija; 
5. perduodamų duomenų apimtys; 

6. ekrano rezoliucija; 
7. sąsajos, kuriose lankomasi, ir jų statusas. 
Dėl to „Brenntag“ taip pat registruoja lankytojų interneto protokolo (IP) adresus, kurie yra unikalus 
numeris, dinamiškai interneto paslaugų teikėjų priskirtas kiekvienam kompiuteriui internete. Šiame IP 
adrese, kurį „Brenntag“ renka, gali būti informacija, kuri laikoma identifikuojama. 
„Brenntag“ naudoja informaciją, siekdama išvengti potencialiai nelegalių veiksmų ir įgyvendindama mūsų 
sąlygas. „Brenntag“ taip pat naudoja įvairias technologines sistemas anomaliems veiksmams nustatyti, 
atitinkamai į juos reaguoti ir tikrinti turinį, kad būtų išvengta piktnaudžiavimo, pavyzdžiui, brukalo. Kartais 
dėl tokių veiksmų gali kai kuriems vartotojams laikinai ar visam laikui būti sustabdomos kai kurios 
funkcijos ar nutraukiamas jų veikimas. „Brenntag“ šią informaciją naudoja statistikai, norėdama sužinoti, 
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kuriuos puslapius lankytojai lanko ir kurie produktai bei paslaugos juos domina arba gali būti įdomūs 
„Brenntag“ žiniatinklio serverio lankytojams. Mes renkame ir tvarkome šiuos duomenis siekdami užtikrinti 
šio žiniatinklio saugumą, nes to teisiškai reikalauja BDAR nuostatos. Automatiškai triname arba 
paverčiame anoniminiais šiuos asmens duomenis kas 14 dienų. 
 

NARŠYKLĖS SLAPUKAI 
Slapukai naudojami „Brenntag“ interneto svetainėje vartotojo sesijoms sekti. Slapukas (taip pat 
vadinamas žiniatinklio slapuku, interneto slapuku, naršyklės slapuku ar tiesiog slapuku) yra nedidelis 
informacijos kiekis, siunčiamas iš interneto svetainės, kurį vartotojo naršyklė išsaugo vartotojo 
kompiuteryje, kol vartotojas naršo internete, kad atsimintų jūsų interneto svetainės nustatymus, 
pavyzdžiui, pasirinktą kalbą ar lokaciją ir (arba) informaciją, padedančią jums patekti į tinklalapį 
neprisijungus. Faktiškai slapukai pasako interneto svetainei, kad jūsų naršyklė jau čia buvo anksčiau. 

Priklausomai nuo naršyklės slapukų pasirinkimų nustatymo per pirmąjį apsilankymą „Brenntag“ interneto 
svetainėje (-ėse), „Brenntag“ naudoja sekimo kodus, trečiųjų šalių slapukus ir kitas technologijas (pvz., 
duomenų rinkėjus) papildomai informacijai tvarkyti, aktyvuoti nepagrindines „Brenntag“ interneto 
svetainės funkcijas ir suderintas trečiųjų šalių funkcijas (pavyzdžiui, socialinių tinklų sąsają „Dalintis“). 

Jei nenorite, kad jūsų kompiuteryje būtų patalpinti slapukai apskritai arba lankantis „Brenntag“ interneto 
svetainėje, galite išjungti slapukus, keisdami interneto naršyklės nustatymus. Atkreipkite dėmesį, kad dėl 
to jums gali neveikti kai kurios „Brenntag“ interneto svetainės funkcijos. Jei pasirenkate priimti slapukus 
savo kietajame diske, bet norite būti informuoti apie slapukų naudojimą lankomuose tinklalapiuose, galite 
įjungti įspėjimą apie slapukus, atlikdami pakeitimus įspėjimo apie slapukus skyriuje, kuris yra jūsų 
žiniatinklio naršyklės pasirinkimų skiltyje. Daugeliu atveju „Brenntag“ naudoja sesijos slapukus, todėl jie 
aktyvūs tik vartotojo sesijos metu, tačiau kai kuriais atvejais „Brenntag“ naudoja nuolatinius naršyklės 
slapukus, kurie lieka jūsų kietajame diske ir siunčia informaciją apie jūsų naršymo sesiją bei laukia, kol kitą 
kartą apsilankysite tinklalapyje. 

Tai suteikia „Brenntag“ vertingą informaciją ir padeda atpažinti nuolatinius lankytojus, palengvina 
vartotojui patekti į tinklalapį ir jį naudoti, leidžia tinklalapiui sekti vartotojo elgesį. Tokia informacija 
padeda „Brenntag“ nuolat gerinti turinį. Tokie slapukai naudojami tik šiam tikslui, bet nenaudojami 
nustatyti vartotojo tapatybę arba sekti kaip jie naudoja kitas interneto svetaines. Slapukai pradeda veikti 
tik kai jūs davėte savo sutikimą slapukų reklaminėje juostoje. 

• _ga / tikslas: nustatyti vartotojus. Naikinama po 2 metų. 

• _gid / tikslas: nustatyti vartotojus. Naikinama po 24 valandų. 

• _gat / tikslas: reguliuoti užklausų dažnį. Naikinama po 1 minutės. 
 
TINKLO DUOMENŲ RINKĖJAI 
„Brenntag“ savo interneto svetainėse ar rinkodarai skirtuose elektroniniuose laiškuose gali naudoti tinklo 
duomenų rinkėjų technologiją, kuri padeda sekti peržiūrėtus puslapius ar atvertus laiškus, nustatyti jūsų 
apsilankymo datą ir laiką, interneto svetainę, iš kurios jūs atėjote, naudojamos naršyklės tipą, operacinės 
sistemos tipą ir domeno pavadinimą bei jūsų interneto tiekėjo adresą. 
Duomenų rinkėjai – tai įvairios technologijos, naudojamos interneto svetainėse ar elektroniniuose 
laiškuose neįkyriai (nematomai) patikrinti, ar vartotojas pasiekė turinį. Paprastai tokie duomenų rinkėjai 
naudojami stebėti elektroniniams laiškams ir puslapių žymėjimui žiniatiklio analizės tikslams. Jie dar gali 
būti vadinami žiniatinklio riktais, žymėmis, sekimo riktais, pikselių žymėmis, vieno pikselio grafiniais 
paveikslėliais ar puslapio žymėmis. 



 
NESEKTI 
„Brenntag“ žiniatinklio serveriai atsižvelgia į jūsų sprendimą atsisakyti mūsų ir trečiųjų šalių sekimo 
paslaugų, įskaitant elgesiu grindžiamą reklamą. Toks atsisakymas galioja, jei jūs naršyklėje naudojate 
nustatymą „Nesekti“, tačiau dėl technologinių apribojimų interneto svetainės nereaguoja į 
„Nesekti“ nustatymus vartotojo naršyklėje. Šiuo metu nėra vieningo mechanizmo, kuris užtikrintų, kad 
vartotojo naršyklės nustatymas „Nesekti“ veiktų komercinėse interneto svetainėse. 

 
GOOGLE ANALYTICS 
Ši interneto svetainė naudoja „Google Analytics“ – „Google LLC“ („Google“) teikiamą tinklalapio analitikos 
įrankį. „Google Analytics“ naudoja slapukus. Slapukų surinkta informacija apie tai, kaip jūs naudojate 
interneto svetainę (įskaitant jūsų IP adresą), perduodama ir laikoma „Google“ serveriuose, kurie paprastai 
yra Jungtinėse Amerikos Valstijose, tačiau gali būti ir Europos Sąjungai priklausančioje šalyje. Aktyvavus IP 
anonimizavimą, „Google“ trumpina / anonimizuoja paskutinįjį IP adreso oktetą Europos Sąjungos šalims 
narėms bei kitoms Europos Ekonominės Erdvės sutarties šalims. 

Tik išskirtiniais atvejais visas IP adresas yra siunčiamas ir trumpinamas „Google“ serveriuose Jungtinėse 
Amerikos Valstijose. Mūsų interneto svetainės operatoriaus vardu „Google“ naudos tą informaciją 
analizuodama interneto svetainės naudojimą, rengdama ataskaitas apie interneto svetainės veiklą ir 
teikdama mums kitas paslaugas, susijusias su interneto svetainės veikla bei interneto naudojimu. 

„Google“ nesusies jūsų IP adreso su jokiais kitais „Google“ turimais duomenimis. Galite atsisakyti 
„Google“ slapukų naudojimo pasirinkdami atitinkamus nustatymus savo naršyklėje. Taip pat žr. 6 
straipsnyje pirmiau. Atkreipkite dėmesį, kad tokiu atveju jūs negalėsite naudoti visų šios interneto 
svetinės funkcijų. Be to, galite neleisti „Google“ rinkti ir naudoti duomenis (slapukus ir IP adresą), 
parsisiųsdami ir įdiegdami naršyklės įskiepį, kurį galite rasti 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB 
Galite neleisti „Google Analytics“ rinkti duomenis, paspausdami šią sąsają. Nustatomas autonominis 
slapukas, kuris neleidžia ateityje rinkti duomenų jums lankantis šioje interneto svetainėje 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 
Čia galite daugiau sužinoti apie naudojimo sąlygas ir duomenų apsaugą 
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ ir http://www.google.com/analytics/terms/us.html 
„Google Analytics“ aprašymą galima rasti https://www.google.com/analytics/ Atkreipkite dėmesį, kad ši 
interneto svetainė inicijuoja „Google Analytics“ per nustatymą „gat._anonymizeIp();” norint užtikrinti 
anonimizuotą duomenų rinkimą užmaskuojant paskutinę IP adreso dalį (IP maskavimas). 
 
GOOGLE TAG MANAGER 

Ši interneto svetainė naudoja „Google Tag Manager“. „Google Tag Manager“ yra sprendimas, kuris leidžia 
rinkodaros specialistams valdyti žiniatinklio žymas iš tokių programų kaip „Google Analytics“ per vieną 
sąsają. Įrankis „Tag Manager“ (įdiegiantis žymas) yra domenas be slapukų ir nerenka jokių asmens 
duomenų.Įrankis aktyvuoja kitas žymas, kurios, savo ruožtu, atitinkamomis aplinkybėmis gali rinkti 
duomenis. „Google Tag Manager“ neprieina prie šių duomenų. Jei funkcija deaktyvuojama domeno ar 
slapukų lygyje, tai deaktyvavimas visos sekimo žymos, įdiegtos su „Google Tag Manager“. 
 

VERSLO KONTAKTAI 
Jei mus sieja verslo ryšiai su jumis ar bendrove, kurioje dirbate, renkame ir naudojame jūsų informaciją 
tokiu būdu. Jei nenurodyta kitaip, gauname jūsų duomenis asmeniškai iš jūsų, jūsų darbdavio arba viešai 



 
prieinamų šaltinių. Žemiau lentelėje pateikiame aprašymą visų būdų, kaip naudojame jūsų asmens 
duomenims ir kuriais teisiniais pagrindais remiamės šiuo tikslu. Kai reikia, mes taip pat nurodome, kokie 
yra mūsų teisėti interesai. 

Atkreipiame dėmesį, kad galime tvarkyti jūsų asmens duomenis ne vienu teisėtu pagrindu, priklausomai 
nuo konkrečių tikslų, kuriems mes jūsų duomenis naudojame. Kreipkitės į mus, jei jums reikia informacijos 
apie konkretų teisinį pagrindą, kuriuo vadovaujamės tvarkydami jūsų asmens duomenis, jei daugiau nei 
vienas teisinis pagrindas yra nurodytas lentelėje. 
 

Tikslas / veikla Duomenų tipas 

Teisėtas pagrindas duomenims 
tvarkyti, įskaitant teisėtų 
interesų pagrindą 

Registruoti jus kaip 
naują klientą 

(a) Vardas ir pavardė; (b) verslo 
kontaktų informacija, pavyzdžiui, 
elektroninio pašto adresas ir 
darbinis adresas 

Su jumis sudarytos sutarties 
vykdymui 

Jūsų užsakymo 
tvarkymui ir 
pristatymui, įskaitant: 
(a) tvarkyti 
mokėjimus, mokesčius 
ir rinkliavas; (b) rinkti 
ir išieškoti mums 
skolingas sumas 

(a) Vardą ir pavardę; (b) verslo 
kontaktų informaciją, pavyzdžiui, 
elektroninio pašto adresą ir 
darbinį adresą; (c) finansinę, 
bendrovės banko sąskaitą; (d) 
sandorį 

(a) Vykdant su jumis pasirašytą 
sutartį; (b) kai reikia teisėtiems 
interesams (išieškoti mums 
priklausančias skolas) 

(a) Vykdant su jumis 
pasirašytą sutartį; (b) 
kai reikia teisėtiems 
interesams (išieškoti 
mums priklausančias 
skolas) 

(a) Vardas ir pavardė; (b) verslo 
kontaktų informacija, pavyzdžiui, 
elektroninio pašto adresas ir 
darbinis adresas 

(a) Vykdyti su jumis pasirašytą 
sutartį; (b) vykdant teisinius 
įsipareigojimus; (c) tenkinant 
mūsų teisėtus interesus 
(atnaujinti mūsų turimus 
duomenis ir išanalizuoti kaip 
klientai naudoja mūsų 
produktus / paslaugas) 

Sudaryti jums 
galimybę dalyvauti 
prizų traukime, 
konkursuose ar atlikti 
apklausą 

(a) Vardas ir pavardė; (b) verslo 
kontaktų informacija, pavyzdžiui, 
elektroninio pašto adresas ir 
darbinis adresas 

(a) Vykdyti su jumis pasirašytą 
sutartį; (b) tenkinant mūsų 
teisėtus interesus (išanalizuoti 
kaip klientai naudoja mūsų 
produktus / paslaugas, tobulinti 
juos ir plėtoti verslą) 

Vidaus 
administravimo 
(personalo valdymo, 

Esamų ir buvusių Bendrovės 
darbuotojų, dirbančių pagal 
darbo sutartis, asmens duomenys 

(a) Vykdyti su jumis pasirašytą 
sutartį; (b) tenkinant mūsų 
teisėtus interesus (vykdyti 



 

Tikslas / veikla Duomenų tipas 

Teisėtas pagrindas duomenims 
tvarkyti, įskaitant teisėtų 
interesų pagrindą 

raštvedybos 
tvarkymo), darbo 
sutarčių su 
atitinkamais 
Bendrovės 
darbuotojais vykdymo 
ir taikomų įstatymų 
reikalavimų atitikimo 
tikslu 

(vardas, pavardė, asmens kodas, 
gimimo data, asmens socialinio 
draudimo numeris, adresas, 
telefono numeris, elektroninio 
pašto adresas, banko sąskaitos 
rekvizitai, specialių kategorijų 
asmens duomenys, susiję su 
sveikata, įskaitant ir sveikatos 
įrašus, bei kiti asmens duomenys, 
kuriuos pateikia asmuo ir (arba) 
kuriuos tvarkyti Bendrovę 
įpareigoja įstatymai ir kiti teisės 
aktai) 

vidaus administravimą ir kt.); (c) 
vykdyti mums taikomas teisines 
prievoles (tvarkyti su darbo 
santykiais susijusius duomenis, 
teikti ataskaitas ir kt.); (d) 
vykdyti įsipareigojimus 
užimtumo ir socialinės 
apsaugos srityje (mokėti 
išmokas, teikti pranešimus 
teisės aktuose numatytoms 
institucijoms ir kt.) 

Vidaus 
administravimo 
(personalo valdymo, 
raštvedybos 
tvarkymo), darbo 
sutarčių vykdymo ir 
taikomų įstatymų 
reikalavimų laikymosi 
tikslu 

Pretendentų į Bendrovės 
darbuotojo, dirbančio pagal 
darbo sutartį, pareigas asmens 
duomenys (vardas, pavardė, 
gimimo data, adresas, telefono 
numeris, elektroninio pašto 
adresas, specialių kategorijų 
asmens duomenys, susiję su 
sveikata, kuriuos būtina tvarkyti, 
kad būtų įvertintas darbuotojo 
tinkamumas darbui, bei kiti 
duomenys, kuriuos pateikia pats 
asmuo ir (arba) kuriuos tvarkyti 
Bendrovę įpareigoja įstatymai ir 
kiti teisės aktai) 

(a) Vykdyti sutartinius 
įsipareigojimus, kiek tai susiję 
su įdarbinimo santykiais; (b) 
tenkinant mūsų teisėtus 
interesus (vykdyti vidaus 
administravimą ir kt.); (c) 
vykdyti mums taikomas teisines 
prievoles, susijusias su 
įdarbinimu; (d) vykdyti 
įsipareigojimus užimtumo ir 
socialinės apsaugos srityje, kiek 
tai susiję su įdarbinimu 

Vidaus 
administravimo 
(raštvedybos, verslo 
partnerių valdymo) 
verslo ryšių plėtojimo 
(prekių ir paslaugų 
kokybės vertinimo, 
apklausų, konkursų ir 
loterijų), sutarčių su 
Bendrove sudarymo ir 
su Bendrove sudarytų 
sutarčių vykdymo, 

Sutarties šalių, su kuriomis 
Bendrovė yra sudariusi sutartis, 
susitarimus ar ketina tokias 
sutartis, susitarimus sudaryti, 
asmens duomenys (vardas, 
pavardė, asmens kodas, paso ar 
asmens tapatybės kortelės 
numeris, banko sąskaitos 
rekvizitai, veiklos dokumentai, 
adresas, atitinkamas sandoris, kiti 
duomenų subjekto pateikti 
asmens duomenys 

(a) Vykdyti su jumis pasirašytą 
sutartį; (b) tenkinant mūsų 
teisėtus interesus (vykdyti 
vidaus administravimą ir kt.); (c) 
esant jūsų sutikimui 



 

Tikslas / veikla Duomenų tipas 

Teisėtas pagrindas duomenims 
tvarkyti, įskaitant teisėtų 
interesų pagrindą 

tiesioginės rinkodaros 
tikslais 

Sandėlio, prekių ir 
asmenų saugumo 
tikslais 

Asmens duomenys asmenų, 
besilankančių Brenntag sandėlyje 
(vardas, pavardė, asmens 
tapatybės kortelės / paso / 
vairuotojo pažymėjimo numeris, 
kontaktiniai duomenys, 
duomenys apie pervežimą) 

(a) tenkinant mūsų teisėtus 
interesus (užtikrinti saugumą) 

Asmenų saugumui, 
atgrasymui nuo 
nusikalstamų veikų ir 
susijusiais tikslais 

Asmenų, besilankančių Brenntag 
sandėlio teritorijoje ir 
patenkančių į CCTV stebėjimo 
zoną, asmens duomenys 
(teritorijoje besilankančių 
asmenų vaizdai) 

(a) tenkinant mūsų teisėtus 
interesus (užtikrinti saugumą) 

Interneto tinklapio 
veikla 

Asmens duomenys asmenų, 
besilankančių Brenntag interneto 
tinklapyje 
www.brenntag.com/lithuania (IP 
adresas, naršymo istorija, 
geolokacija, naudojant slapukus, 
tinklo duomenų rinkėjus gaunami 
duomenys ir kt., kaip numatyta 
šiame Privatumo pranešime) 

(a) tenkinant mūsų teisėtus 
interesus (užtikrinti saugumą); 
(b) esant jūsų sutikimui 

Skundų, prašymų ar 
pranešimų 
nagrinėjimo, ginčų 
išsprendimo ir vidaus 
administravimo 
tikslais 

Asmenų, pateikusių Bendrovei 
skundą, prašymą ar pranešimą, 
asmens duomenys (vardas, 
pavardė, asmens kodas, adresas, 
telefonas, elektroninio pašto 
adresas, skundo, prašymo ar 
pranešimo nagrinėjimo metu 
gauta su asmens duomenimis 
susijusi informacija) 

(a) tenkinant mūsų teisėtus 
interesus (išnagrinėti skundus, 
prašymus) 

Dėl kitų, aukščiau 
nenurodytų tikslų ir 
veiklos 

Asmens duomenys kuriuos 
galima arba privaloma tvarkyti 
remiantis įstatymais ir kitais 
teisės aktais ar duomenų 

Teisės aktuose numatytais 
pagrindais 



 

Tikslas / veikla Duomenų tipas 

Teisėtas pagrindas duomenims 
tvarkyti, įskaitant teisėtų 
interesų pagrindą 

subjektų sutikimu 

 
NAUJIENLAIŠKIS IR KITA RINKODAROS KOMUNIKACIJA 

Jei gaunate iš mūsų naujienlaiškį, tai reiškia, kad mes įtraukėme jus į laiškų gavėjų sąrašą pagal įstatymus, 
galiojusius jūsų įtraukimo į sąrašą momentu. Naujienlaiškis prenumeruojamas taikant dvigubos 
registracijos procedūrą, kad mes galėtume įsitikinti jūsų noru gauti naujienlaiškį. Dviguba registracija 
reiškia, kad užpildžius mūsų formą dėl naujienlaiškio prenumeratos, mes išsiųsime jums elektroninį laišką 
jūsų nurodytu elektroninio pašto adresu. Jūs turite spausti laiške esančią nuorodą ir užbaigti registraciją. 
Mums reikia išsaugoti jūsų patvirtinimo laiką ir IP adresą kaip įrodymą, kad jūs užsiprenumeravote 
naujienlaiškį. 
Siųsdama jums suasmenintą reklamą, „Brenntag“ bendrovė be jūsų sutikimo nesidalina jūsų informacija 
su reklamuotojais. „Brenntag“ leidžia reklamuotojams rinktis vartotojų, kurie matys jų reklamą, 
charakteristikas, ir „Brenntag“ gali naudoti bet kokius „Brenntag“ surinktus neleidžiančius nustatyti 
asmens tapatybės požymius, kad reklamuotojai galėtų parinkti tinkamą reklamai auditoriją. Jei jūs 
peržiūrite reklamą arba su ja atliekate kitą veiksmą, yra galimybė, kad reklamuotojas jūsų naršyklėje 
patalpins slapuką ir kad jūsų požymiai atitinka reklamuotojo parinktus kriterijus. 

 
TEISĖ ATŠAUKTI SUTIKIMĄ 
Jei jūsų duomenys naudojami tik pagal aiškų jūsų sutikimą, pavyzdžiui, užsisakius naujienlaiškį, jūs bet 
kada galite atšaukti sutikimą ateityje tvarkyti jūsų duomenis šiam tikslui. Dėl visų kitų duomenų subjekto 
teisių žiūrėkite žemiau. 
 

ASMENS DUOMENŲ GAVĖJAI 
„Brenntag“ gali dalintis surinkta informacija su trečiosiomis šalimis, kurios informaciją tvarko toliau, kad 
jūs galėtumėte saugiai, efektyviai ir kryptingai naršyti. Štai keli pavyzdžiai, kaip „Brenntag“ tą daro: 

produktams pristatyti: kiekviena „Brenntag“ grupės įmonė gali perduoti jūsų asmens duomenis grupės 
įmonėms, taip pat atstovams, rangovams ar partneriams, kai tai siejasi su paslaugomis, kurias šie asmenys 
ar įmonės teikia „Brenntag“. 
Šie atstovai, rangovai ar partneriai negali naudoti šių duomenų kitais būdais, išskyrus teikiant paslaugas 
„Brenntag“ arba bendradarbiavimui su „Brenntag“ (pavyzdžiui, kai kurie mūsų produktai yra kuriami ir 
pristatomi rinkoje pagal su kitomis įmonėmis pasirašytas sutartis). Pavyzdžiui, „Brenntag“ gali pateikti jūsų 
informaciją atstovams, rangovams ar partneriams mūsų duomenų bazių priežiūrai, duomenų tvarkymui ar 
informacijos, kurios jūs reikalaujate, siuntimui. 

Kai duomenis „Brenntag“ vardu tvarko atstovai, rangovai ar partneriai, rangovai užtikrina, kad įgyvendins 
atitinkamas technines ir organizacines priemones tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų duomenų 
apsaugos įstatymų reikalavimus. Atstovai, rangovai ar partneriai duomenis tvarko pasirašytų sutarčių 
pagrindu. 

Siekdama laikytis teisės aktų reikalavimų ir išvengti žalos „Brenntag“ pasilieka teisę perduoti jūsų 



 
duomenis pagal valstybinių organizacijų teisėtus reikalavimus arba, kai to reikalauja įstatymai; 
„Brenntag“ niekada neparduos jūsų asmens duomenų trečiosioms šalims, pavyzdžiui, rinkodaros 
atstovams, jei negavo jūsų aiškaus sutikimo. „Brenntag“ neatskleidžia asmens duomenų „žmonių paieškos 
agentūroms“, „viešiesiems katalogams“ arba telefonų duomenų bazėms. 
 

INFORMACIJOS SIUNTIMAS Į UŽSIENĮ IR JOS SAUGOJIMAS 
„Brenntag“ gali atskleisti asmens duomenis apie fizinį asmenį užsienyje esantiems gavėjams, gavusi to 
fizinio asmens sutikimą arba kitaip vadovaudamasi galiojančiais privatumo apsaugos įstatymų 
reikalavimais. „Brenntag“ gali saugoti asmens duomenis „debesyse“, kas reiškia, kad jie yra serveriuose už 
ES ribų. Kai „Brenntag“ turi perduoti jūsų asmens duomenis, „Brenntag“ visų pirma renkasi galimybę juos 
perduoti Europos Ekonominės Erdvės (EEE) teritorijoje ir šalims bei iš šalių, kurios užtikrina reikiamą 
Europos Komisijos patvirtintą apsaugą. Daugiau informacijos galite rasti Europos Komisijos „Sprendimuose 
dėl asmens duomenų adekvačios apsaugos trečiosiose šalyse“. 

Kitais atvejais duomenys perduodami pagal galiojančių teisės aktų nuostatas, garantuojant reikalingą 
apsaugą ir su sąlyga, kad vykdytinos duomenų subjekto teisės bei teisinės priemonės, kuriomis jie gali 
pasinaudoti, yra užtikrinamos arba pagal privalomas bendrovės taisykles. Galiausiai, jei tai nėra įmanoma, 
duomenys, kuriuos mes turime perduoti, bus perduodami pagal BDAR 49 straipsnio nuostatas, pavyzdžiui, 
gavus aiškų duomenų subjekto sutikimą. 
 

DUOMENŲ TRYNIMO PROCESAS 
Mes jūsų asmens duomenis saugojam tik tiek, kiek reikia įgyvendinti tikslus, kuriems šie duomenys buvo 
surinkti, įskaitant apskaitos tvarkymą ir ataskaitų rengimą. Norėdami nustatyti asmens duomenų 
saugojimo terminą, mes svarstome asmens duomenų kiekį, tipą ir slaptumą, potencialią žalos riziką, 
kylančią teisėtai naudojant ar atskleidžiant jūsų asmens duomenis, asmens duomenų tvarkymo tikslus ir ar 
mes galime pasiekti šiuos tikslus kitomis priemonėmis bei vadovaudamiesi galiojančių įstatymų 
reikalavimais. 

 
SPECIALIŲ KATEGORIJŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS 
„Brenntag“ naudoja ir (arba) atskleidžia specialių kategorijų asmens duomenis tik tiems tikslams, kuriems 
jie buvo suteikti remiantis jūsų sutikimu arba, jei slaptus asmens duomenis naudoti ir atskleisti leidžia 
galiojantys įstatymai. 

 
BENDRADARBIAVIMAS SU VALDŽIOS INSTITUCIJOMIS 
Valdžios institucijos renka asmens duomenis ir tokie duomenys yra valdžios institucijoms atskleidžiami tik 
pagal specialias teisės aktų nuostatas. Visais atvejais šis privatumo pranešimas nustato apribojimus, 
kuriuos privaloma vykdyti pagal teisės aktų ir įstatymų nuostatas. 
 

KANDIDATAI 
Jei jūs kreipiatės į „Brenntag“ dėl laisvų darbo vietų arba jei ieškote darbo mums neskelbiant apie laisvas 
darbo vietas, mes tvarkome duomenis tokiu būdu:tvarkome asmens duomenis, kuriuos mums suteikėte 
tik įgyvendindami atitinkamus tikslus, t. y. tik atitinkamoms pareigoms, į kurias pretenduojate. Asmens 
duomenų kategorijas, kurias mes saugome, galite tiesiogiai matyti atitinkamoje paraiškos formoje, prieš ją 
mums pateikdami. 



 
Jūsų asmens duomenys yra prieinami tik Personalo skyriui ir atitinkamam vadovui. Jei vadovas priima 
neigiamą sprendimą, tokia prieiga prie duomenų atšaukiama ir tik atitinkamas asmuo Personalo skyriuje 
gali gauti jūsų duomenis. 

Gauti ir saugoti kandidatų asmens duomenis reikia tam, kad galėtume išanalizuoti paraišką ir priimti 
sprendimą dėl potencialių darbo santykių. „Brenntag“ ištrina asmens duomenis, kai baigiasi paraiškos 
svarstymas. Tačiau prieiga prie asmens duomenų ribojama, jei yra įstatymuose numatytas reikalavimas 
juos pasilikti. 
 

JŪSŲ, KAIP DUOMENŲ SUBJEKTO, TEISĖS 
„Brenntag“ gerbia jūsų, kaip duomenų subjekto, teises pagal galiojančius įstatymus ir taiko juose 
nustatytas išimtis. Tokios teisės yra: 

1. teisė gauti asmens duomenis; 
2. teisė taisyti ir koreguoti bei atnaujinti savo asmens duomenis; 

3. teisė būti užmirštam (teisė reikalauti ištrinti duomenis); 
4. teisė gauti asmens duomenis nešiojamame formate (teisė į duomenų perkeliamumą); 
5. teisė riboti duomenų tvarkymą pagal įstatymų nuostatas; 
6. teisė paprieštarauti asmens duomenų tvarkymui pagal galiojančias įstatymų nuostatas; 
7. teisė užtikrinti, kad nebus daromas sprendimas, paremtas tik automatiniu tvarkymu (įskaitant 
profiliavimą). 

Jei norite pasinaudoti bet kuria iš šių teisių, susisiekite su mūsų įmonių grupės duomenų apsaugos 
specialistu. Kontaktai nurodyti žemiau. Jums nereikės mokėti už savo asmens duomenis. Tačiau mes 
galime imti pagrįstą mokestį, jei jūsų reikalavimas yra akivaizdžiai nepagrįstas, pasikartojantis ar 
perteklinis. Arba šiomis aplinkybėmis galime atsisakyti patenkinti jūsų reikalavimą. 
 

TEISĖ BŪTI UŽMIRŠTAM 
Jei norite panaikinti savo asmens duomenis iš mūsų sistemų, kaip nurodyta skyriuje „Duomenų trynimo 
procesas“, prašome su mumis susisiekti. 
 
SAUGUMAS 

„Brenntag“ įdiegia pagrįstas fizines, technines ir administracines saugumo kontrolės priemones, 
padedančias apsaugoti jūsų asmens duomenis nuo praradimo, netinkamo naudojimo, neteisėtos prieigos, 
atskleidimo, pakeitimo ar sunaikinimo. Jūsų duomenys bus laikomi saugioje operacinėje aplinkoje. Tačiau 
„Brenntag“ negali užtikrinti informacijos saugumo, kai informacija perduodama internetu, nes toks 
saugumas susijęs su sistema, kurią naudojate komunikacijai su „Brenntag“ sistemomis. „Brenntag“ imasi 
priemonių saugumui sustiprinti, pavyzdžiui, analizuoja, ar paskyra nenaudoja apgaulės ar kitų neįprastų 
veiksmų, ir „Brenntag“ stengiasi koduoti tą informaciją, saugodama ją nuo neleistino išgavimo. 
 
DUOMENŲ APSAUGOS SPECIALISTO KONTAKTAI 

„Brenntag“ paskyrė grupės duomenų apsaugos specialistą, kuris dirba Vokietijoje esančioje grupės 
būstinėje kartu su tarptautine vietinių duomenų apsaugos koordinatorių komanda, todėl jūs galite 
susisiekti su specialistu jūsų regiono kalba. Mes visada esame atviri jūsų klausimams ir pastaboms. 



 
Jei turite klausimų dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo ir galimų susijusių teisių, kreipkitės į grupės 
duomenų apsaugos specialistą tiesiogiai: 
 

Grupės duomenų apsaugos specialistas 
Messeallee 11 
45131 Esenas 
gdpo@brenntag.de 
 

TEISĖ PRANEŠTI PRIEŽIŪROS INSTITUCIJOMS 
Nedarant žalos kitoms administracinėms ar teisinėms priemonėms, kiekvienas duomenų subjektas turi 
teisę teikti skundą priežiūros institucijai, ypač savo įprastos gyvenamosios ar darbo vietos, įtariamo 
nusižengimo šalyje, jei duomenų subjektas mano, kad jo asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant 
reglamento reikalavimus. 

 
IŠORINĖS NUORODOS IR SĄSAJOS 
„Brenntag“ interneto svetainėse gali būti nuorodos į kitus tinklalapius, priklausančius arba 
administruojamus kitų organizacijų. Šių sąsajų „Brenntag“ nekontroliuoja, tačiau jos pateikiamos jūsų 
patogumui ir informavimui; tokios nuorodos nesusijusios su „Brenntag“ arba jos remiamomis paslaugomis 
bei nuomonėmis, organizacijomis ar asmenimis. Kreipkitės į išorinį tinklalapį dėl atsakymų į klausimus dėl 
jų turinio ir privatumo nustatymų bei politikos. 
 
 

 
 


