
Priedas Nr. 5 

Prie Pranešimų apie pažeidimus procedūros 

INFORMACINIS PRANEŠIMAS 

Pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų 
apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo 13 straipsnio 1 ir 2 dalis ir 
panaikinančią Direktyvą 95/46/EB (BDAR), informuojame, kad: 
 

1. Elemental Holding S.à r.l. kurios registruota buveinė yra Liuksemburge, adresu 20 rue Eugène Ruppert 
L-2453 Liuksemburgas, yra Jūsų asmens duomenų valdytojas (toliau – Valdytojas). 
 

2. Su Valdytoju galite susisiekti 1 punkte nurodytu adresu arba el. pašto adresu: gdpr@elemental.biz. 
 

3. Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi tikslais, susijusiais su praneštais pažeidimų atvejais, remiantis 
Valdytojo teisėtu interesu, t. y. gauti, tikrinti ir išaiškinti pranešimus apie įstatymų ir etikos principų 
pažeidimus (laikantis 2010 m. Pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu, remiantis savanorišku 
sutikimu, jei pranešėjas nusprendė atskleisti savo tapatybę vykdydamas procedūrą (pagal BDAR 6 
straipsnio 1 dalies a punktą) , o atitinkamų nuostatų, taikomų pranešimų apie pažeidimus gavimui ir 
nagrinėjimui atveju – teisinės pareigos pagrindu (pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktą). 
 

4. Jūsų asmens duomenų teikimas yra savanoriškas. Tačiau nesugebėjus gauti jūsų asmens duomenų, 
gali būti neįmanoma tinkamai išnagrinėti pranešimo apie pažeidimą, ypač jei jis susijęs su mobingu, 
priekabiavimu ar diskriminacija. 
 

5. Jūsų asmens duomenis galime perduoti tik teisės aktų pagrindu įgaliotiems arba pranešimo apie 
pažeidimus sistemos teikėjų subjektams bei subjektams, kuriems Valdytojas patikėjo asmens 
duomenų tvarkymą, susijusį su pažeidimais, apie kuriuos pranešta, tyrimu. 
 

6. Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi 15 mėn. nuo pažeidimo protokolo nagrinėjimo užbaigimo 
dienos. 
 

7. Jūs turite teisę susipažinti su savo duomenimis, įskaitant gauti jų kopiją, ištaisyti savo duomenis, 
reikalauti ištrinti, apriboti tvarkymą, taip pat nesutikti, kad jie būtų tvarkomi, tačiau prieštaravimas 
gali būti patvirtintas tik tuo atveju, jei duomenų valdytojui nereikia tęsti tvarkymo, kad būtų įvykdyta 
teisinė prievolė ir nėra kitų svarbių duomenų tvarkymo pagrindų. 
 

8. Ataskaitų teikimo proceso metu pateikti Jūsų asmens duomenys nebus perduoti trečiajai šaliai ar 
tarptautinei organizacijai. 
 

9. Galite bet kada atšaukti savo sutikimą patvirtinantį tvarkyti asmens duomenis susisiekę su mumis el. 
pašto adresu gdpr@elemental.biz arba 1 punkte nurodytu korespondencijos adresu. Sutikimo 
atšaukimas neturi įtakos duomenų tvarkymo, atlikto remiantis sutikimu iki jo atšaukimo, teisėtumui. 
 

10. Jūs turite teisę pateikti skundą Nacionalinei duomenų apsaugos komisijai, 15, Boulevard du Jazz L-
4370 Belveux. 
 

11. Informuojame, kad jūsų duomenys nebus naudojami automatizuotiems sprendimams priimti, 
įskaitant profiliavimą. 
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