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Informacija apie asmens duomenų tvarkymą remiantis Bendruoju duomenų 
apsaugos reglamentu (ES/679/2016) 

Toliau skelbiame bendrą šių institucijų privatumo politikos pareiškimą (toliau – 
Privatumo politika):  

Trento inovacijų centras (it. Hub Innovazione Trentino – Fondazione), adresas: PIAZZA 
GIANANTONIO MANCI, n. 17, 38123 TRENTO (IT). 

Versus Oulu (angl. Business Oulu), adresas: TORIKATU 10 A, 90100, OULUN (FI). 

Daniško dizaino centras (angl. Dansk Design Centre), adresas: BRYGHUSPLADSEN 8, 
2, 1473, KOBENHAVN K (DK). 

„Espaitec”, adresas: AVDA SOS BANYAT CAMPUS UNIVERSITAR CASTELLO PL, 
12006, CASTELLON DE LA PLANA CASTELLO, (ES). 

Lietuvos inovacijų centras,  adresas: Mokslininkų g. 6A, LT- 08412 VILNIUS (LT). 

„Steinbeis Innovation GGMBH”, adresas: WILLI BLEICHER STRASSE 19, 70174, 
STUTTGART (DE). 

Talino mokslo parkas (angl. Tehnopol Tallinn), įadresas: TEADUSPARAGI 6/1, 12618, 
TALLINN (EE). 

Institucijos bendrai valdys jūsų asmens duomenis, taigi, remdamosi 26-tuoju Bendrojo 
duomenų apsaugos reglamento straipsniu (toliau – BDAR) bus laikomos Bendrais 
duomenų valdytojais (toliau - Valdytojai).  

Tai reiškia, kad institucijų atstovai kartu nustato jūsų asmens duomenų tvarkymo 
tikslus ir būdus, reikalingus įvykdyti „Dizainu paremtas atvirų inovacijų iššūkis 200 MVĮ” 
projektą (toliau - 200SMEchallenge), finansuojamą tyrimų ir inovacijų programos 
Horizontas 2020 lėšomis.  

Valdytojai pateikia informaciją, kaip tvarkys asmenų, dalyvausiančių 
„200SMEchallenge” projekte, asmens duomenis. Privatumo politikoje galėsite 
susipažinti su Valdytojų pasiektu bendru sutarimu ir aiškiai matysite, kaip bus tvarkomi 
šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais renkami jūsų asmens duomenys. Ši 
privatumo politika papildo visus kitus privatumo pranešimus, kuriuos kiekvienas iš 
partnerių galėjo atskirai išleisti anksčiau 

Asmens duomenys tvarkomi laikantis taisyklingumo, teisėtumo ir skaidrumo principų 
ir renkami tik išskirtiniams, aiškiems bei teisėtiems tikslams įvykdyti. 
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Atsižvelgus į asmens duomenų rinkimo tikslus, idant būtų galima nustatyti asmens 
tapatybę, asmens duomenys bus periodiškai atnaujinami ir bus laikomasi reikiamos 
asmens duomenų apsaugos. 

Kontaktinė Asmens duomenų tvarkytojo informacija. Atkreipkite dėmesį: remdamiesi 
37-uoju straipsnu, Valdytojai paskyrė asmenį, atsakingą už asmens duomenų 
apsaugą (Asmens duomenų tvarkytojas – „ADT"), su kuriuo galite susisiekti rašydami 
šiais adresais: Hub Innovazione Trentino Fondazione, Piazza Manci, n. 17, 38123 Trento 
arba privacy@trentinoinnovation.eu. 

Tvarkysime šiuos jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, el. pašto adresas, 
priklausymas (mokymo, profesinio mokymo ar kompetencijos kėlimo įstaiga), studijų 
(mokslo) baigimo metai, galima patirtis.  

Asmens duomenų tvarkymo tikslas ir teisėtumas. Jūsų pateiktus asmens duomenis - 
kaip identifikuotą ar atpažįstamą asmenį - valdytojai tvarko atlikdami procedūrą ir visų 
pirma siekdami įvykdyti savo sutartinius įsipareigojimus, kylančius arba susijusius su 
projektu „200SMEchallenge“. Projektu „200SMEchallenge“ siekiama stiprinti 
inovacinius įmonių pajėgumus. Įmonių atstovai, dizaino specialistai ir studenati dvi 
dienas dalyvaus į vartotoją orientuoto dizaino iššūkyje (toliau – „UX Challenge”). 
Norėdami tai padaryti, valdytojai turi rinkti ir tvarkyti asmens duomenis iš dalyvių 
teikiančių paraiškas į „UX Challenge“ sprendėjus. Tokie duomenys bus naudojami 
valdant asmenų ir įmonių dalyvavimą „UX Challenge“. Neasmeniniai duomenys ir 
informacija apie ankstesnę asmenų ir įmonių patirtį, susijusią su į vartotoją 
orientuotomis projektavimo metodikomis ir panašiais projektais, bus renkami ir 
anonimiškai naudojami tyrimų tikslais. Atsižvelgdamas į tokius tikslus, Valdytojai 
tvarkys tik šioje privatumo politikoje išvardytus asmens duomenis. 

Privalomas arba savanoriškas duomenų atskleidimas ir galimos duomenų atskleidimo 
vengimo pasėkmės. Minėtųjų asmens duomenų pateikti nebūtina, bet jų nepateikus, 
dalyvauti UX Challenge inciatyvoje bus negalima. Asmens duomenis kitais tikslais 
rinksime tik gavę jūsų, kaip asmens duomenų subjektų, leidimą.  

Tvarkymo metodika, automatizuota sprendimų priėmimo tvarka ir asmens duomenų 
saugojimo terminai. Jūsų asmens duomenys tvarkomi pasitelkus IT, bet neatmetame, 
kad kai kuriuos duomenis galime rinkti ir popierine forma. Asmens duomenys 
tvarkomi taip, kad būtų užtikrintas konfidencialumas, saugumas, būtų išvengta 
neteisėto ar neteisingo jūsų asmens duomenų naudojimo bei užtikrinama, kad tretieji 
asmenys neturėtų prieigos prie jūsų asmens duomenų. Asmens duomenų tvarkymo 
sprendimai nėra automatizuoti. Registracijos formoje pateikti jūsų asmens duomenys 
bus saugomi tol, kol įgyvendinsime anksčiau minėtus tikslus, nebent bus nurodyta 
kitaip. Valdytojai laikysis visų teisės aktų, galinčių nurodyti asmens duomenis saugoti 
ilgesnį laiką.  

about:blank


 

 
Šis projektas gavo Europos Sąjungos programos Horizontas 2020 priemonės INNOSUP-2018-2020 finansavimą, 

projekto numeris – 8242122. 

Komunikacija, serverių vieta, asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims ar 
tarptautinėms organizacijoms. Norint įgyvendinti „200SMEchallenge“ projektą, 
valdytojams gali tekti pasitelkti trečiąsias šalis, su kuriomis jie bendradarbiauja ir 
kurios yra įvardijamos kaip duomenų tvarkytojos. Tokios trečiosios šalys gali būti 
konsultantai, profesionalai, taip pat paslaugų teikėjai, palaikantys infrastruktūros, 
leidžiančios registruoti ir valdyti „UX Challenge“, valdymą ir priežiūrą. Prireikus asmens 
duomenys gali būti perduodami viešiesiems subjektams vietos, nacionaliniu ir (arba) 
Europos lygiu. Jūsų asmens duomenys bus saugomi serveriuose, esančiuose 
Europos Sąjungoje arba kuriuos tvarko įmonės, atitinkančios GDPR reikalavimus, 
užtikrinant asmens duomenų tvarkymą pagal Europos saugumo standartus. Jūsų 
asmens duomenys nebus perduodami trečiosioms šalims ar tarptautinėms 
organizacijoms už ES ribų.. 

Suinteresuotos šalies teisės ir skundai Asmens duomenų tvarkytojui. Bet kuriuo metu 
galite pasinaudoti BDAR 15-22 straipsniuose nurodytomis teisėmis: 

1. sulaukti patvirtinimo, ar jūsų asmens duomenys yra tvarkomi; 
2. gauti prieigą prie jūsų asmens duomenų ir informacijos, pateiktos 15-ajame 

reglamento straipsnyje; 
3. kaip įmanoma greičiau sulaukti pataisytų ar papildytų tikrovės neatitinkančių 

jūsų asmens duomenų; 
4. kaip įmanoma greičiau sulaukti, kad jūsų asmens duomenys būtų pašalinti; 
5. apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą; 
6. gauti informaciją apie bet kurį jūsų asmens duomenų pataisymą, ištrynimą ar 

apribojimą; 
7. gauti savo asmens duomenis struktūruota, lengvai perskaitoma ir suprantama 

forma; 
8. remiantis konkrečia situacija, prieštarauti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens 

duomenys. 
9. be to, bet kuriuo metu galite panaikinti savo leidimą tvarkyti jūsų asmens 

duomenis  

Norėdami pasinaudoti įstatymo suteiktomis teisėmis, taip ir panaikinti leidimą tvarkyti 
jūsų asmens duomenis, galite susisiekti su Valdytojais tel. nr.: +39 0461.314057 ar el. 
paštu. privacy@trentinoinnovation.eu. Jei manote, kad jūsų asmens duomenys 
tvarkomi nesilaikant BDAR, skundą šiuo pagrindu visada galite teikti savo Asmens 
duomenų apsaugos institucijai, ES šalyje naryje, kurioje gyvenate ar dirbate. 
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