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„RSign“ privatumo politika 
 
1. Bendroji informacija 
 
Šioje politikoje nurodomi pagrindai, pagal kuriuos mes (toliau – „Jungheinrich“, „mes“) tvarkome 
asmeninius duomenis, kuriuos jūs mums pateikiate naudodamiesi „RSign“ paslauga (toliau – 
„Produktas“). 

Šis produktas sutarties šalims leidžia elektroninėmis priemonėmis apsikeisti sutartiniais ir kitais 
dokumentais (toliau dokumente – „Sutartiniai dokumentai“). Naudojant Produktą galima Sutartinius 
dokumentus pasirašyti elektroniniu parašu ir papildyti reikiama papildoma informacija. 

Mums, „Jungheinrich“, konfidencialumas ir Jūsų asmeninių duomenų apsauga yra labai svarbūs. 
Toliau dokumente pateikiama informacija apie Jūsų asmeninių duomenų tvarkymo būdus, apimtį ir 
tikslus. Sutikdami su šia Politika Jūs sutinkate su toliau nurodytomis sąlygomis. 

2. Valdytojas 
 
Pagal privatumo teisės aktų nuostatas Valdytojas yra Jungheinrich Lift Truck UAB, Servečės g.1  
LT-02121 Vilnius, Lithuania. 
 
Prašome visus su Jūsų asmeninės informacijos tvarkymu susijusius klausimus bei prašymus 
pasinaudoti savo teisėmis teikti mūsų duomenų apsaugos specialistui: 
 
Oksana Poplavska 
Jungheinrich Lift Truck UAB 
Servečės g.1  
LT-02121 Vilnius, Lithuania  
 
Mob.: +370 60048105 
El. paštas: oksana.poplavska@jungheinrich.lt  
 
3. Duomenų tvarkymo informacija 
 
Asmeninius duomenis tvarkome tik pagal galiojančių duomenų apsaugos teisės aktų nuostatas. Tai 
reiškia, kad duomenys tvarkomi tik jei teisiškai galima tai daryti, t. y., jei tvarkyti duomenis reikalauja 
įstatymų nuostatos, jei gautas naudotojo sutikimas tai daryti, jei duomenų tvarkymas atliekamas dėl 
teisėtų mūsų interesų pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 d. f punkto nuostatas 
arba jei to reikia siekiant vykdyti sutartį ar ikisutartines priemones pagal Bendrojo duomenų apsaugos 
reglamento 6 str. 1 d. b punktą 
 

3.1.  Lankantis interneto svetainėje 
 

Jums apsilankius Produkto interneto svetainėje renkami toliau nurodyti duomenys: 

 IP adresas 

 Interneto naršyklės rūšis 

 Operacinė sistema 

 Naudojamo įrenginio kalbos nustatymai  

 Interneto adresas (URL) ir atverti puslapiai 

 Prieigos data ir laikas 
 
Tokie automatiškai renkami duomenys saugomi siekiant palengvinti naudojimąsi Produktu ir nustatyti, 
pašalinti ir sekti bet kokias technines klaidas ar bet kokį netinkamą naudojimąsi Produktu ir mūsų 
paslaugomis. 
Duomenų tvarkymas pirmiau nurodytais tikslais pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 
1 d. f punkto nuostatas atliekamas mūsų teisėtų interesų pagrindu. 
 

3.2.  Naudojant Produktą 
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Naudojant Produktą taip pat tvarkomi toliau nurodyti duomenys: 
 
- Vardas, pavardė 
- El. pašto adresas 
- Parašas 
 
Norėdamas Produkte peržiūrėti sandorius, tvarkyti ir pasirašyti Sutartinius dokumentus, sandorio 
gavėjas turi sutikti su šiomis duomenų apsaugos nuostatomis (jas patvirtinti) pagal Bendrojo duomenų 
apsaugos reglamento 6 str. 1 d. f punkto nuostatas. 
 
Prieš tai gavėjui sandorio dokumentacijos prieiga suteikiama naudojant gautame el. laiške pateiktą 
nuorodą. Prieiga suteikiama ribotam laikui ir automatiškai nutraukiama po 30 dienų. Jei prieštaraujate 
duomenų tvarkymui, tai galite padaryti bet kada, pagal šio privatumo pranešimo 7.5. sk. nuostatas. 
Prašome atkreipti dėmesį, kad pateikus prieštaravimą, jokių Sutartinių dokumentų per Produktą 
ateityje gauti negalėsite. 
 

3.3.  Sandorių persiuntimas atstovams ir vadovams 
 
Sandorius tvarkymo ir/ar pasirašymo tikslais galima persiųsti kitiems gavėjams (pvz., atstovams ar 
vadovams) Jūsų organizacijoje.  
Prašome atkreipti dėmesį, kad tolesnius gavėjus apie persiuntimą reikia informuoti iš anksto ir 
persiųsti galima tik gavus atitinkamo asmens sutikimą. Taip pat reikia atsižvelgti į šiuo tikslu 
tvarkomus, 3.2. sk. nurodytus duomenis. Pirminis gavėjas perdavimo funkciją „Keisti pasirašantį 
asmenį“ naudoja savo nuožiūra. 
 
4. Jūsų asmeninių duomenų apsaugos priemonės 

 
Mes taikome naujausias technines ir organizacines saugos priemones siekdami užtikrinti atitikimą 
Europos ir valstybinių privatumo teisės aktų nuostatoms ir mūsų tvarkomų duomenų apsaugą nuo 
netyčinio ar tyčinio pakeitimo, praradimo, sunaikinimo ar neteisėtos trečiųjų šalių prieigos. 

Visų pirma visi su Jūsų apsilankymu Produkte ir naudojimusi juo susiję ryšiai naudojant naršyklę yra 
užšifruoti naudojant TLS protokolą. 

Visi asmeniškai Jūsų pateikti duomenys perduodami naudojant visuotinai priimtą ir saugų standartinį 
SSL (saugiųjų jungimų lygmens) protokolą. SSL yra saugus ir patikrintas standartas, kurį taip pat 
naudoja pvz., interneto bankai. Saugų SSL ryšį rodo http (t. y.: https://...) Jūsų naršyklės adreso 
juostoje su spynos simboliu apatinėje naršyklės dalyje. 

Mes naudojame atitinkamus techninius ir organizacinius saugos metodus siekdami apsaugoti mūsų 
saugomus asmeninius duomenis nuo pakeitimo, praradimo, sunaikinimo ar neteisėtos trečiųjų šalių 
prieigos. Mūsų saugos priemonės yra nuolat tobulinamos pagal besivystančias technologijas. 

5. Duomenų perdavimas trečiosioms šalims 
 
Siekdami Jums teikti Produktą, mes bendradarbiaujame su „Frama“ AG („Frama“ AG, Dorfstrasse 6, 
3438 Lauperswil, Šveicarija). 
 
Visų išorės paslaugų tiekėjų paslaugos naudojamos pagal teisės aktų nuostatas ir esamos privatumo 
politikos taisykles. Duomenų gavėjai įpareigojami juos naudoti tik nurodytais tikslais. Atvejais, kai 
duomenys perduodami gavėjui už „Jungheinrich“ grupės ribų, į Europos Sąjungai/EEE 
nepriklausančias šalis, gavėjas turi garantuoti atitinkamą duomenų apsaugos lygį pagal Bendrojo 
duomenų apsaugos reglamento 44 str. nuostatas. Išimtys taikomos valstybėms, kurių duomenų 
apsaugos lygį ES Komisija pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 45 str. nuostatas yra 
pripažinusi pakankamu. 
 
6. Jūsų asmeninių duomenų saugojimo laikotarpis 
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Paprastai mes Jūsų duomenis saugome tik tiek, kiek reikia tikslams, kuriais duomenys buvo renkami. 
Jei taikomi teisės aktų nustatyti saugojimo laikotarpiai arba jei davėte sutikimą Jūsų duomenis saugoti 
ilgiau, duomenys saugomi ilgesnį laikotarpį. 

 
7. Su Jūsų asmeninių duomenų tvarkymu susijusios Jūsų teisės 

 
7.1.  Prieigos teisė 

 
Galite bet kada prašyti informacijos apie mūsų tvarkomus Jūsų asmeninius duomenis. Turite teisę 
gauti mūsų tvarkomų Jūsų asmeninių duomenų kopiją. 

 
7.2.  Ištaisymo teisė, ištrynimo teisė  

 
Turite teisę prašyti ištaisyti su jumis susijusius neteisingus arba nepilnus asmeninius duomenis. 
 
Taip pat turite teisę prašyti su jumis susijusius asmeninius duomenis ištrinti jei (tiek, kiek taikoma) jų 
nebereikia tvarkymo tikslais, jei atšaukėte savo sutikimą, kuriuo duomenų tvarkymas buvo paremtas, 
jei prieštaraujate duomenų tvarkymui ir nėra kito teisėto pagrindo tvarkyti duomenis, arba jei 
duomenys buvo tvarkomi neteisėtai. Jūsų prašymu, Jūsų asmeninius duomenis ištrinsime, jei tokių 
duomenų mums visiškai nebereikia siekiant vykdyti sutartį arba nebūsime teisiškai įpareigoti juos 
laikyti. 

 
7.3.  Duomenų tvarkymo apribojimo teisė  

 
Turite teisę prašyti Jūsų asmeninių duomenų tvarkymą apriboti, jei: 

 prieštaraujate asmeninių duomenų teisingumui, tvarkymas apribojamas laikotarpiui, kurio reikia 
asmeninių duomenų teisingumui patvirtinti; 

 duomenys apdorojami neteisėtai ir nesutinkate su asmeninių duomenų ištrynimu, ir prašote vietoj 
to apriboti jų naudojimą; 

 asmeninių duomenų mums nebereikia tvarkymo tikslais, bet jie reikalingi siekiant nustatyti, 
pareikšti teisinius reikalavimus, ar gintis teisinių reikalavimų atveju; 

 Jūs prieštaravote duomenų tvarkymui pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 21(1) str. 
nuostatas ir laukiama patvirtinimo ar teisėti Jungheinrich Lift Truck UAB pagrindai yra viršesni už 
Jūsų.  
 

7.4.  Duomenų perkeliamumo teisė 
 
Turite teisę gauti Jūsų mums pateiktus, su Jumis susijusius asmeninius duomenis struktūrizuotu, 
plačiai naudojamu, mašininiu būdu nuskaitomu formatu ir turite teisę tokius duomenis be trukdymo 
perduoti kitam valdytojui, kai: 

 tvarkymas atliekamas pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 d. a p. arba 9 str. 2 
d. a p. arba pagal 6 str. 1 d. b p. sudarytą sutartį; 

 tvarkymas atliekamas automatinėmis priemonėmis. 
 

Turite teisę reikalauti, kad mes Jūsų asmeninius duomenis tiesiogiai perduotumėme kitam valdytojui, 
jei tai padaryti yra techniškai įmanoma. 
 

7.5.  Prieštaravimo teisė 
 
Priklausomai nuo konkrečios situacijos, turite teisę bet kada prieštarauti su jumis susijusių asmeninių 
duomenų tvarkymui pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 d. e ar f p. Tuomet Jūsų 
asmeninių duomenų daugiau netvarkysime, nebent būtų svarių teisėtų pagrindų tai daryti, ir jie būtų 
viršesni už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba duomenis tvarkyti reikėtų siekiant nustatyti, pareikšti 
teisinius reikalavimus, ar gintis teisinių reikalavimų atveju.  
 

7.6.  Sutikimo atšaukimo teisė 
  
Turite teisę neformaliai, nenurodant priežasčių, bet kada atšaukti savo sutikimą dėl duomenų 
tvarkymo. Toks atšaukimas iki jo momento atlikto duomenų tvarkymo teisėtumui įtakos neturės. 
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Prašome visus su Jūsų teisių užtikrinimu susijusius klausimus mūsų duomenų apsaugos specialistui 
teikti pagal pirmiau nurodytas sutartines nuostatas. 
 
8. Nuorodos į kitas interneto svetaines 
 

Mūsų produkte pateikiamos nuorodos gali nukreipti į kitas „Jungheinrich“ AG interneto svetaines. 

Šiuo tikslu išskirtinai taikomos atitinkamose interneto svetainėse pateikiamos privalumo politikos. 
Tokios pačios nuostatos taikomos ir nuorodoms į trečiųjų šalių interneto svetaines.  
 
9. Šios Privatumo politikos atnaujinimai  

 
Šią Privatumo politiką atnaujinsime, jei to reikės dėl teisinių ar faktinių priežasčių. Prašome reguliariai 
tikrinti Privatumo politikos būseną. 
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