Continental Išplėstinės Garantijos
Programos Privatumo Politika
Duomenų Valdytojas:
• Jūsų asmens duomenų valdytojas yra „Continental Opony Polska sp. z o. o.",
įsikūręs Varšuvoje ul. Żwirki i Wigury 16 C (02-092 Varšuva), kuri yra įtraukta į Nacionalinio
įmonių registrą, kurį tvarko Varšuvoje sostinės Varšuvos apygardos teismas, Nacionalinio teismo
registro 13-asis komercinis skyrius, KRS numeris: 67346, REGON [Nacionalinis įmonių registro
numeris]: 012168279, NIP [mokesčių ID numeris]: 5261650001.
Kontaktiniai duomenys:
• Dėl bet kokių ir su asmens duomenų apsauga susijusių klausimų galite kreiptis į Duomenų
Valdytoją el. pašto adresu: rodo@continental.com arba paštu aukščiau nurodytu adresu.
Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslai ir pagrindai:
1. Norint dalyvauti „Išplėstinės Garantijos“ Programoje (toliau – Programa) ir ją vykdyti –
(pagal Programos taisykles) – jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra būtinybė juos
apdoroti, kad būtų susitarta dėl dalyvavimo atitinkamoje Programoje.
2. Siekiant vykdyti teisės aktuose nustatytas prievoles (įskaitant mokestines) - jūsų asmens
duomenų tvarkymo pagrindas yra taikytini teisės aktai, įskaitant mokestinius ir apskaitos teisės
aktus.
3. Siekiant įrodyti ar ginti nuo galimų pretenzijų - jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra
teisėtas Duomenų Valdytojo interesas gintis nuo ar pareikšti teisinius reikalavimus Programos
Dalyviui ar kitaip ginti ar įgyvendinti Duomenų Valdytojo teises.
4. Tiesioginės rinkodaros tikslais - jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra jūsų
sutikimas.
Asmens duomenų tvarkymo laikotarpis:
• Visi duomenys, surinkti iš dalyvavimo Programoje, bus tvarkomi tol, kol Programa pasibaigs
arba Dalyvis atšauks dalyvavimą Programoje.
• Bet kokie duomenys, surinkti teisinių (įskaitant mokestines) prievolių vykdymui, bus tvarkomi
tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo prievolė, nustatyta pagal taikytinus teisės aktus.
• Bet kokie duomenys, surinkti tvirtinant ar ginantis nuo galimų pretenzijų, bus tvarkomi tol,
kol su Programos vykdymu susijusiems reikalavimams sueis senaties terminas.
• Bet kokie duomenys, surinkti rinkodaros tikslais, bus tvarkomi ne ilgiau kaip 5 metus nuo
Programos pabaigos arba tol, kol bus atšauktas sutikimas.
Duomenų tvarkymas remiantis sutikimu:
• Jūsų sutikimas visada yra savanoriškas.
• Sutikimą bet kuriuo metu galite atšaukti el. paštu rodo@continental.com.
Sutikimo atšaukimas neturės įtakos tvarkymo teisėtumui, pagrįstam sutikimu, iki jo panaikinimo.

Duomenų Gavėjai:
• Programos vykdymo tikslais jūsų asmens duomenys bus perduoti Programos Operatoriui
(duomenų tvarkytojui) Loyalty Point Sp. z o. o., registruota buveinė Varšuvoje ul. Klimczaka 1,
(02-797 Varšuva, Lenkijos Respuplika).

Duomenų subjektų teisės:
Mums tvarkant jūsų asmens duomenis, jūs turite teisę:
1) reikalauti prieigos prie jūsų asmens duomenų,
2) prašyti, kad jūsų asmens duomenys būtų ištaisyti,
3) prašyti, kad jūsų asmens duomenys būtų ištrinti arba kad jų tvarkymas būtų apribotas,
4) perkelti jūsų asmens duomenis (kai jie tvarkomi pagal susitarimą ar sutikimą),
5) pateikti skundą kompetentingai institucijai (Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, daugiau
informacijos – www.vdai.lrv.lt).
Be to, jūs turite teisę prieštarauti jūsų asmens duomenų tvarkymui, jei jis yra vykdomas teisėto intereso
pagrindu.
Jei norite pasinaudoti aukščiau nepateiktomis teisėmis, kreipkitės į Duomenų Valdytoją adresu
rodo@continental.com arba tradiciniu paštu aukščiau nurodytu adresu.
Informacija apie savanorišką ir privalomą duomenų teikimo pobūdį
• Asmens duomenų teikimas yra savanoriškas, tačiau būtinas Sutarties sudarymui ir vykdymui.
Nepateikus asmens duomenų nėra įmanoma sudaryti Sutartį ir tinkamai ją vykdyti.

