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PRIVATUMO PRANEŠIMAS 
UAB "Provalymas" Klientams  

 
Asmens duomenų valdytojas: 
UAB "Provalymas", juridinio asmens kodas 304451644, 
registruotos buveinės adresas Pagrandos g. 7A, Vilnius, 
adresas korespondencijai Verkių g. 30B, III aukštas, 
Vilnius 
 
UAB "Provalymas" tvarkomi asmens duomenys: 
 Vardas; 
 Pavardė; 
 Gimimo data; 
 Adresas; 
 Paslaugos teikimo vieta (jeigu skiriasi nuo adreso); 
 Elektroninio pašto adresas; 
 Telefono numeris; 
 Parašas; 
 Pirkimų įstorija (įskaitant mokėjimų istorija). 
 
UAB "Provalymas" asmens duomenų pagrindai: 

Jūsų asmens duomenys renkami ir tvarkomi tik esant 
bent vienam iš teisėtų pagrindų: 

 Pagal Jūsų prašymą siekiant sudaryti sutartį 
ateityje; 

 Sudarytos sutarties pagrindu; 
 Jūsų sutikimo pagrindu. 

Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslai: 

 Pagal Jūsų prašymą prieš sudarant su Jumis sutartį 
tvarkomi šie Jūsų duomenys: 
- Vardas; 
- Elektroninio pašto adresas; 
- Duomenys, kuriuos jūs papildomai pateikėte 

kreipdamiesi į UAB "Provalymas". 
 Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu tvarkomi Jūsų 

asmens duomenys: 
- Vardas; 
- Pavardė; 
- Gimimo data; 
- Adresas; 
- Paslaugos teikimo vieta (jeigu skiriasi nuo 

adreso); 
- Elektroninio pašto adresas; 
- Telefono numeris; 
- Parašas; 
- Pirkimų istorija (įskaitant mokėjimų istorija). 

  Statistikos ir veiklos analizės tikslais tvarkomi Jūsų 
asmens duomenys: 
- Pirkimų istorija (įskaitant mokėjimų istorija). 

 Akcijų ir UAB "Provalymas" teikiamų paslaugų 
pasiūlymų tikslu tvarkomi Jūsų asmens duomenys: 
- Vardas; 
- Elektroninio pašto adresas. 

Jūsų asmens duomenų saugojimo laikotarpis: 

Jūsų asmens duomenis UAB "Provalymas" tvarko ir 
saugo ne ilgiau nei būtina šiame pranešime 
numatytiems tikslams pasiekti. Tuo atveju, kai Jūsų 
asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo laikotarpį 
nustato teisės aktų reikalavimai UAB "Provalymas" 
Jūsų asmens duomenis saugo tiek laiko kiek tai 
įpareigoja daryti taikomi teisės aktų reikalavimai.  

Jūsų asmens duomenų perdavimas: 

UAB "Provalymas" Jūsų asmens duomenis perduoda 
tik patikimiems partneriams su kuriais yra sudariusi 
sutartis ir kurie yra įsipareigoję užtikrinti Jūsų asmens 
duomenų saugumą ir konfidencialumą.   

UAB "Provalymas" Jūsų asmens duomenis gali 
perduoti įgaliotų teisėsaugos institucijų reikalavimų 
įgyvendinimui.   

Jūsų turimos teisės: 
 Teisė susipažinti su Bendrovės tvarkomais Jūsų  

asmens duomenimis; 
 Teisė prašyti ištaisyti arba ištrinti Jūsų asmens 

duomenis; 
 Teisė nesutikti su asmens duomenų tvarkymu 

arba atšaukti duotą sutikimą; 
 Teisė apriboti asmens duomenų tvarkymą, 

išskyrus saugojimą; 
 Teisė į asmens duomenų perkeliamumą; 
 Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai. 
 
Jūsų teisių įgyvendinimas: 
Savo teises galite įgyvendinti pateikdami rašytinį 
pranešimą šiais būdais: 

 El. paštu: info@provalymas.lt  
 Telefonu: +370 647 17130 
 Bendrovės buveinės adresu: Verkių g. 30B, III 

aukštas, Vilnius 
 

 

 

 

 


