
Duomenų subjekto atmintinė 

UADBB IVP Partners (kodas: 302489781, adresas: Ulonų g. 2, Vilnius) yra Jūsų asmens duomenų valdytojas ir 
tvarkytojas, kurio duomenys gali būti patikrinti VĮ „Registrų centras“, o teisė verstis draudimo brokerių veikla – Lietuvos 
banko interneto svetainėje https://www.lb.lt. 
 

Kokiais tikslais renkame Jūsų duomenis? Kokius Jūsų duomenis renkame? 

› Pasiūlymų tarpininkauti draudimo sutarties 
sudarymui pateikimas 

› Draudimo sutarties tarpininkavimas 

› Žalų administravimas 

› Sutarčių ir kitų susitarimų, sudarytų raštu ar 
žodžiu tarp Bendrovės ir paslaugų gavėjo/tiekėjo, 
tinkamas ir teisėtas vykdymas 

› Jei esate fizinis asmuo: vardas, pavardė, gyvenamosios 
vietos adresas, Jūsų kontaktai; 

› Jei esate juridinio asmens atstovas: vardas, pavardė, 
darbovietė, Jūsų pareigos, kontaktai. 

› Taip pat, priklausomai nuo pasirinktos draudimo 
rūšies ir Jūsų vaidmens (draudėjas, apdraustasis, naudos 
gavėjas ar nukentėjusysis), papildomai galime rinkti  
asmens kodą, gimimo datą, duomenis apie nekilnojamą 
turtą, sveikatą, ir kt. 

 
Ar privalote pateikti savo asmens duomenis? Mes neprašome duomenų, kurie mums nėra būtini veikloje, teikiant 
paslaugas, susijusias su aukščiau nurodytais asmens duomenų rinkimo tikslais. Todėl atsisakydami suteikti būtinus 
duomenis, Jūs tuo pačiu atsisakote ir užsakyti mūsų paslaugas arba, esant pagrindui, atsisakote tolimesnio 
bendradarbiavimo, kai paslaugų teikimas prasidėjęs. 
 
Iš ko galime gauti Jūsų duomenis: iš Jūsų tiesiogiai, taip pat Jūsų darbovietės (kai ji yra tiesioginis mūsų klientas), Jūsų 
draudikų, naudos gavėjų ir valstybės institucijų (pavyzdžiui, VĮ „Registrų centras“). 
 

Kokias teises turite? Kaip šias teises įgyvendinti? 

› Teisė susipažinti su duomenimis (teisė gauti 
informaciją) 

› Teisė ištaisyti asmens duomenis 

› Teisė ištrinti asmens duomenis 

› Teisė apriboti asmens duomenų tvarkymą 

› Teisė į duomenų perkeliamumą 

› Teisė nesutikti / atšaukti sutikimą 

› Prašymus dėl teisių įgyvendinimo priima IVP Partners 
Duomenų apsaugos pareigūnė Elina Chaleckienė arba 
direktorė Dovilė Arbačiauskaitė. 

› Prašymas gali būti pateikiamas tiesiogiai IVP Partners 
biure (Ulonų g. 2, Vilnius), pateikus asmens 
dokumentą, arba elektroniniu paštu 
(elina.chaleckiene@ivp.lt arba info@ivp.lt), prašymą 
patvirtinus elektroniniu parašu. 

 
Kita aktuali informacija 

Prašyme privalote nurodyti:  vardą, pavardę, gimimo 
datą ir kontaktinius duomenis, bei kokia teise norite 
pasinaudoti, o taip pat: 

› Norėdami susipažinti su savo duomenimis, turite 
nurodyti, kokią informaciją norite gauti (pvz.: 
kokius Jūsų duomenis ir kokiu tikslu tvarkome, iš 
ko jie buvo surinkti, kam perduoti, kiek laiko bus 
saugomi ar pan.). 

› Prašyme ištrinti duomenis / apriboti jų tvarkymą 
turite nurodyti tokio prašymo priežastis. 

› Atsakymą Jums pateiksime kaip įmanoma greičiau, 
bet ne vėliau kaip per 1 mėn., jei nėra objektyvių 
aplinkybių, terminą pratęsti. Tokiu atveju apie tai 
informuosime Jus ir nurodysime termino pratęsimo 
priežastis. 

› Apribotus duomenis IVP Partners gali tvarkyti tik 
gavus Jūsų sutikimą arba siekdama pareikšti/ 
vykdyti/apginti teisinius reikalavimus/apsaugoti kito 
fizinio ar juridinio asmens teises/dėl viešojo intereso 
priežasčių 

› Duomenų perkėlimas nesudaro pareigos IVP Partners 
ištrinti turimus asmens duomenis, jei jų saugojimas / 
tvarkymas būtinas 

 
Jūsų duomenis galime perduoti tolimesniam jų tvarkymui Draudikams, valstybinėms institucijoms, Jūsų darbdaviui ar 
atstovui, turinčiam tinkamus įgaliojimus. Perduodami Jūsų duomenis veikiame išimtinai tik Jūsų interesais ir perdavimo 
metu užtikriname perduodamų duomenų apsaugą. 
 
→ Rekomenduojame detaliai susipažinti su pateikiamais dokumentais: sutartimis, taisyklėmis, priedais prie jų, tame 
tarpe ir informaciniais dokumentais. Esant asmens duomenų pažeidimams, prašome kreiptis į mus ir /ar atitinkamas 
kompetentingas institucijas ar įstaigas: draudiką, Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.  
 
Reikalinga papildoma informacija? Kreipkitės į mus: tiesiogiai adresu Ulonų g. 2, Vilnius; telefonu: +370 686 57188 
arba elektroniniu paštu: elina.chaleckiene@ivp.lt ar info@ivp.lt. 
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