
 

PRIVATUMO POLITIKA 
 
Šioje Privatumo politikoje SIA „DEPO DIY“ (įmonės kodas 50003719281, buveinės adresas Noliktavu iela 7, Dreiliņi, Stopiņu 
novads, Latvija, LV-2130, asmensduomenys@depo-diy.lt, kuri yra UAB „DEPO DIY LT“ motininė įmonė, ir kuri pagal Privatumo 
politiką laikoma UAB „DEPO DIY LT“ tvarkomų asmens duomenų ir Privatumo politikoje minėtų asmens duomenų valdytoju, 
pateikia informaciją apie tai, kaip tvarkomi asmens duomenys ir kaip apsaugomi mūsų žinioje esantys jūsų asmens 
duomenys.  
 
Prašome jūsų atidžiai perskaityti toliau pateiktą informaciją, kad žinotumėte, kaip mes tvarkome jūsų asmens duomenis. 
 
Teisė tvarkyti jūsų asmens duomenis 
Mes tvarkome tik tuos jūsų asmens duomenis, dėl kurių tvarkymo jūs savanoriškai sutikote, arba kurie tvarkomi pagal 
sutartinius santykius (pirkimas, užsakymas ir kt.), Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės norminius aktus, ir kurie 
tvarkomi mūsų teisėtiems interesams ginti. 
Mūsų teisėti interesai: 

- vykdyti komercinę veiklą, 
- išvengti komerciniai veiklai keliamą riziką, 
- užtikrinti pirkimo sandorių ir (arba) paslaugų vykdymą, 
- užtikrinti ir (arba) pagerinti mūsų teikiamų paslaugų veiksmingumą ir (arba) kokybę, 
- patikrinti jūsų asmens tapatybę (taip pat jūsų asmens tapatybės dokumentą) bent tokiais atvejais: 1) naudojatės mūsų 

prekių pristatymo paslauga, 2) naudojatės priekabų nuomos paslauga, 3) darote individualų užsakymą, už kurį mokate 
avansinį mokėjimą, 4) suteikiame jums Apimties premiją, 

- išsaugoti dokumentus, susijusius su mūsų ir jūsų bendradarbiavimu, 
- analizuoti mūsų interneto svetainės veikimą, pagerinti svetainę, 
- palaikyti ir administruoti DEPO kortelės naudotojų duomenų bazę elektroninėje apskaitos sistemoje, 
- administruoti įvykdytus ir neįvykdytus (neatliktus) mokėjimus, 
- imtis veiksmų, siekiant išvengti ir (arba) sumažinti sukčiavimą, 
- kreiptis į teisėsaugos institucijas ir (arba) teismą savo teisėtiems interesams apsaugoti. 

 
Kokius jūsų asmens duomenis mes galime tvarkyti 
Ši Privatumo politika taikoma visiems asmens duomenims, kuriuos jūs mums teikiate ar kuriuos mes gauname bendradarbiaudami 
su jumis. Pavyzdžiui, DEPO tvarko šių kategorijų asmens duomenis: asmens tapatybės duomenys, bendra ir kontaktinė 
informacija – vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, įstaiga, įmonės pavadinimas, 
pareigos; vaizdo stebėjimo duomenys (atvaizdas); duomenys, pateikti užmezgant ir (arba) įgyvendinant bendradarbiavimą, ir 
remiantis: pirkimo sutartimi, pristatymo sutartimi, viešųjų pirkimų sutartimi ir kt. sutartimis; mokėjimo duomenys. 
DEPO apsaugo informaciją, kurią Jūs pateikiate DEPO, ir DEPO taip pat įsipareigoja apsaugoti tą informaciją, kurią DEPO apie 
Jus gavo iš kitų asmenų.  
Turėkite omenyje, kad kartais mes papildome iš jūsų gautą informaciją informacija, gauta iš trečiosios šalies šaltinių; tai visuomet 
darome pagal teisės norminius aktus, kuriais reguliuojamas asmens duomenų tvarkymas. 
 
Šioje Privatumo politikoje „asmens duomenimis“ laikoma bet kokia su jumis susijusi informacija, leidžianti tiesiogiai ar 
netiesiogiai jus identifikuoti (ypač naudojant jūsų vardą, pavardę, asmens kodą, adresą, telefono numerį, el. pašto adresą), 
taip pat bet kokia kita informacija apie jus, įgyta naudojant su jumis susijusią informaciją. Pavyzdžiui, jei jūs, norėdami d irbti mūsų 
įmonėje, nusiunčiate mums savo CV, mes jūsų pateiktą informaciją naudosime tik įvertinti, ar jūsų kandidatūra atitinka galiojantį 
vakansijos pasiūlymą. 
 
Pateikdami mums savo asmens duomenis, jūs suvokiate ir visiškai sutinkate su tuo, kad mes tvarkome jūsų asmens 
duomenis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (toliau – Reglamentas), šią Privatumo politiką ir Lietuvos 
Respublikoje galiojančius teisės norminius aktus. 

 

 

Toliau pateikiami dažniausi asmens duomenų tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai, kylantys iš jūsų ir DEPO 
bendradarbiavimo 
 

I. Prašymų, pareiškimų nagrinėjimas 
 

Eil. 
Nr. 

Asmens duomenų tvarkymo tikslas Asmens duomenų kategorijos Asmens duomenų tvarkymo 
teisinis pagrindas ir saugojimo 
terminas 

1 Išnagrinėti Jūsų prašymą: 
- pakeisti prekę ir (arba) grąžinti už prekę 
sumokėtus pinigus ar jų dalį; 
- dėl paslaugos ir (arba) grąžinti už 
paslaugą sumokėtus pinigus ar jų dalį 
 

Jūsų: 
 vardas ir pavardė, 
 atitinkamai: prekės pirkimą patvirtinančio 

dokumento ir (arba) paslaugos gavimą 
patvirtinančio dokumento, 

 paslaugos teikimo vieta, data ir laikas (jei 
buvo pristatymas), 

 prašymą pagrindžianti informacija, 
 parašas. 
 
Jei norite gauti rašytinį atsakymą paštu, 
papildomai jūsų: 
 adresas. 
 
Jei už prekę sumokėti pinigai ar jų dalis 
grąžinama pervedimu, papildomai jūsų: 
 banko sąskaitos numeris. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pagrindas – Reglamento 6 
straipsnio 1 dalies c) ir f) punktai 
(mūsų teisėtas interesas), LR 
Mažmeninės prekybos taisyklių 20 
ir 21 punktai, LR Civilinio kodekso 
1.125, 6.200, 6.201 straipsniai. 
 
Saugojimo terminas – ne ilgiau 
kaip 10 (dešimt) metų nuo 
pretenzijos ir (arba) prašymo ir 
(arba) reikalavimo gavimo dienos. 

2 Susisiekti su jumis informacijai patikslinti 
ir (arba) priminti apie prekę, paliktą 
suremontuoti. 

Jūsų: 
 vardas ir pavardė, 
 prekės pirkimą patvirtinantis 

dokumentas, 
 prašymą pagrindžianti informacija, 
 kontaktinė informacija (telefonas, el. 

paštas), 
 parašas. 

3 Teikti jūsų (kaip Anketą DEPO kortelei 
gauti (identifikuotam klientui) užpildžiusio 
asmens) prašomą informaciją apie jūsų 
pirkinius.  

Jūsų: 
 vardas ir pavardė*, 
 asmens kodas*, 
 sandoriai ir jų laikotarpis, 
 kontaktinė informacija (atvykimo laikui 

suderinti) arba 
 el. pašto adresas, jei norite gauti rašytinį 

atsakymą. 

*Jei šie asmens duomenys nepateikiami, 
DEPO negali paruošti ir pateikti jūsų 
prašomos informacijos. 

Pagrindas – Reglamento 6 
straipsnio 1 dalies f) punktas 
(mūsų teisėtas interesas). 
 
Saugojimo terminas – atsakymas 
į jūsų prašymą saugomas 1 metus. 

4 Teikti jūsų (kaip Anketą DEPO kortelei 
gauti užpildžiusio asmens) prašomą 
informaciją apie jūsų pirkinius. 

Jūsų: 
 vardas ir pavardė, 
 kontaktinė informacija (atvykimo laikui 

suderinti) arba 
 el. pašto adresas, jei norite gauti rašytinį 

atsakymą.  
 
Jūsų prašymui patenkinti papildomai būtinai 
reikia pateikti: 
 jei mokėjote mokėjimo kortele – banko 

sąskaitos išrašą, kuriame nurodytas 
mokėjimo kortelės numeris, pirkimo datą, 
pirkinio sumą, 

 jei mokėjote pavedimu – sąskaitos 
numerį, iš kurios sumokėta, pirkimo datą, 
pirkinio sumą, 

 jei mokėjote grynaisiais pinigais – pirkimo 
datą, pirkinio sumą, nupirktų prekių 
sąrašą, parduotuvę ir kasos Nr., kurioje 
įformintas pirkinys. 

*Ši informacija nėra asmens duomenys, 
tačiau jos nepateikus DEPO negalės parengti 
ir išduoti jūsų prašomą informaciją. 

Pagrindas – Reglamento 6 
straipsnio 1 dalies f) punktas 
(mūsų teisėtas interesas). 
 
Saugojimo terminas – atsakymas 
į jūsų prašymą saugomas 1 metus. 

 

 

5 Pateikti jums informaciją apie jūsų 
asmens duomenis, kuriuos mes tvarkome. 

Jūsų: 
 vardas ir pavardė*, 
 asmens kodas*, 
 kontaktinė informacija (atvykimo laikui 

suderinti) arba 
 adresas, jei norite gauti rašytinį 

atsakymą paštu. 

*Jei šie asmens duomenys nepateikiami, 
DEPO negali paruošti ir pateikti jūsų 
prašomos informacijos. 

Pagrindas – Reglamento 15 
straipsnis, 6 straipsnio 1 dalies f) 
punktas (mūsų teisėtas interesas). 
 
Saugojimo terminas – 10 metų. 

6 Patikrinti jūsų asmenybę (tapatybę), 
palyginti jūsų prašyme nurodytus 
duomenis su jūsų asmens tapatybę 
patvirtinančiame dokumente nurodytais 
duomenimis (jei asmeniškai, kaip Anketą 
DEPO kortelei gauti (identifikuotam 
klientui) užpildęs asmuo, pateikiate 
prašymą pateikti informaciją apie jūsų 
pirkinius ir (arba) prašymą, susijusį su 
jūsų, kaip duomenų subjekto, teisių 
realizavimu). 
Būtina, siekiant išvengti nesąžiningų 
veiksmų ir (arba) sukčiavimo (t. y. siekiant 
įsitikinti, kad prašyme teikiate savo 
duomenis ir (arba) prašote informacijos 
(duomenu) apie save, o ne apie trečiąjį 
asmenį, arba kad turite teisę šią 
informaciją (duomenis) pateikti / gauti kito 
asmens vardu).  
Jei jūsų asmens tapatybė nebuvo 
patikrinta priimant jūsų prašymą ar 
pareiškimą, mūsų darbuotojai paprašys 
jūsų pateikti asmens tapatybę patvirtinantį 
dokumentą (tuo pačiu tikslu), kai teiks 
jums prašymą patikslinti informaciją 
(duomenis) arba atsakymą į jūsų prašymą 
ar pareiškimą. 

Jūsų: 
 vardas, pavardė, 
 asmens kodas, 
 asmens tapatybę patvirtinantis 

dokumentas 
 

Pagrindas – Reglamento 6 
straipsnio 1 dalies f) punktas 
(mūsų teisėtas interesas). 
 
Saugojimo terminas – patikrinimo 
duomenys nesaugomi. 

 
II. Personalo atranka 

 
Eil. 
Nr. 

Asmens duomenų tvarkymo tikslas Asmens duomenų kategorijos  Asmens duomenų tvarkymo 
teisinis pagrindas ir saugojimo 
terminas 

1 Įvertinti ir atrinkti personalą: 
 jei jūs pateikiate CV, pretenduodami 

į konkrečią vakansiją, 
 jei jūs pateikiate CV ir sutikimą, kad 

su jumis susisiektų dėl kitų mūsų 
paskelbtų vakansijų, 

 jei mums tapo žinoma informacija 
apie jus, bendradarbiaujant su kuria 
nors personalo atrankos įmone arba 
remiantis viešose darbo ir karjeros 
svetainėse ar duomenų bazėse, 
pavyzdžiui, „CV Online“, „LinkedIn“, 
prieinamais duomenimis arba 
remiantis su jumis susijusio asmens 
rekomendacija. 

Jūsų, kaip pretendento: 
 vardas ir pavardė, 
 kontaktinė informacija, 
 informacija apie išsilavinimą (įsk. 

kursus, sertifikatus), 
 profesinė patirtis, 
 kalbos mokėjimas, 
 IT išmanymas, 
 atrankos proceso metu atliktų užduočių 

rezultatai, 
 atsiliepimai, 
 vakansijos, kurioms teikiate pirmenybę, 
 kiti įgūdžiai, naudingi vakansijai, į kurią 

pretenduojate. 

Pagrindas – Reglamento 6 
straipsnio 1 dalies a) punktas (jūsų 
sutikimas, kurį duodate, 
atsiųsdami savo CV). 
 
Saugojimo terminas – kol bus 
pasiektas tikslas, bet ne ilgiau kaip 
6 mėnesius nuo jūsų asmens 
duomenų gavimo (išskyrus atvejį, 
kai su jumis sudaroma darbo 
sutartis). 

2 Personalo atrankos proceso metu 
surinkti ir įvertinti atsiliepimus apie 
jus. 

Tvarkyti jūsų nurodyto trečiojo asmens 
duomenis (ir atsiliepimus), bet su 
sąlyga, kad jūs nurodėte trečiąjį asmenį 
kaip atsiliepimų apie save pateikusį 
asmenį. 

Jūsų, kaip pretendento, ir Jūsų nurodyto 
trečiojo asmens vardas, pavardė, kontaktinė 
informacija. 
 

Pagrindas – Reglamento 6 
straipsnio 1 dalies a) punktas (jūsų 
sutikimas). 
 
Saugojimo terminas – kol bus 
pasiektas tikslas, bet ne ilgiau nei 
bus saugomi pretendento asmens 
duomenys, t. y. 6 mėnesius nuo 
asmens duomenų gavimo. 

 

 

3 Parengti darbo sutartį ir nurodyti joje 
jūsų pateiktus duomenis. 

Jūsų: 
 vardas ir pavardė, 
 asmens kodas, 
 telefonas, 
 faktinis adresas, 
 deklaruotas adresas, 
 banko sąskaita, 
 el. pašto adresas. 

Pagrindas – Reglamento 6 
straipsnio 1 dalies a) punktas (jūsų 
sutikimas). 
 
Saugojimo terminas – kol bus 
pasiektas tikslas arba kol 
pateiksite rašytinį sutikimo 
atšaukimą. 

4 Ginti teisėtus mūsų interesus. 
 

 Jūsų, kaip pretendento, vardas, 
pavardė, asmens kodas arba asmens 
dokumento Nr. (nerezidento), 
kontaktinė informacija. 

 Jūsų, kaip pretendento, nurodyto 
trečiojo asmens vardas, pavardė, 
kontaktinė informacija. 

Pagrindas – Reglamento 6 
straipsnio 1 dalies f) punktas. 

Saugojimo terminas – Kol bus 
pasiektas tikslas, bet ne ilgiau nei 
bus nutraukta byla dėl teisėto 
DEPO intereso. 

5 Užtikrinti mūsų klientų, darbuotojų ir 
(arba) kitų trečiųjų asmenų sveikatos 
apsaugą nuo COVID-19, įgyvendinti 
prevencines priemones, siekiant 
sumažinti klientų, darbuotojų ir (arba) 
kitų trečiųjų asmenų susirgimo COVID-
19 pavojų. 

Jūsų: 
 vardas, pavardė; 
 patvirtinimo užpildymo vieta, data ir 

laikas; 
 sveikatos būklės duomenys; 
 informacija apie jus ir apie kartu su jumis 

gyvenančius šeimos narius ir kitus kartu 
su jumis gyvenančius asmenis. 

Pagrindas – Reglamento 6 
straipsnio 1 dalies c), d) ir f) 
punktai (teisėtas interesas), 9 
straipsnio 2 dalies g) ir i) punktai; 
Lietuvos Respublikoje galiojantys 
teisės aktai, susiję su COVID–19 
liga (CORONA virusas). 

Saugojimo terminas – 30 dienų 
nuo atitinkamo patvirtinimo 
užpildymo. 

 
III. Vaizdo stebėjimas  

 
Eil. 
Nr. 

Asmens duomenų tvarkymo tikslas Asmens duomenų kategorijos Asmens duomenų tvarkymo 
teisinis pagrindas ir saugojimo 
terminas 

1 Užkardant ar atskleidžiant nusikalstamą 
veiką (įskaitant (bet neapsiribojant) 
terorizmą, neteisėtai įgytų lėšų 
legalizavimą): 
apsaugoti jūsų gyvybiškai svarbius 
interesus, įskaitant gyvybę ir sveikatą; 
apsaugoti nuosavybę; 
užtikrinti atitinkamus įrodymus.  

Jūsų: 
 atvaizdas, 
 visi kiti jūsų asmens duomenys ir (arba) 

veiksmai.  
 

Pagrindas – Reglamento 6 
straipsnio 1 dalies d ir f punktai 
(teisėtas interesas): tvarkymas 
reikalingas mūsų teisėtiems 
interesams įgyvendinti ir jūsų 
gyvybiškai svarbiems interesams, 
įskaitant sveikatą ir gyvybę, 
apsaugoti. 
 
Saugojimo terminas – mes 
saugosime vaizdo įrašą su jūsų 
asmens duomenimis 180 dienų. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

IV. Prekių pardavimas ir (arba) paslaugų teikimas  
 

Eil. 
Nr. 

Asmens duomenų tvarkymo tikslas Asmens duomenų kategorijos Asmens duomenų tvarkymo 
teisinis pagrindas ir saugojimo 
terminas 

1  Registruoti jus mūsų 
elektroninėje buhalterinės 
apskaitos sistemoje; 

 Sulyginti Anketoje DEPO 
kortelei gauti (identifikuotam 
klientui) nurodytus duomenis 
su Jūsų pateiktame asmens 
dokumente nurodytais 
duomenimis; 

 Suteikti jums DEPO kortelę; 
 Saugoti jūsų duomenis 

elektroninėje buhalterinės 
apskaitos sistemoje iki 1 
mėnesio, jei nevykdote 
sandorio; 

 Nurodyti jūsų duomenis 
buhalterinės apskaitos 
dokumente (pavyzdžiui, čekyje 
arba sąskaitoje faktūroje); 

 Grąžinti jums už pirkinį 
sumokėtą sumą ar jos dalį į 
DEPO kortelę. 

 Nustatyti jūsų asmens 
tapatybe kaskart kai: 

1) naudojatės prekių pristatymo 
paslauga ir (arba) 

2) naudojatės priekabos nuomos 
paslauga ir (arba) 

3) padarote individualų 
užsakymą, už kurį sumokate 
avansu, ir (arba) 

4) DEPO suteikia jums Apimties 
premiją, 

sumokate grynaisiais didesnę kaip 
10 000 EUR sumą ir (arba) bet kokiu 
būdu sumokate didesnę kaip 15 000 
EUR sumą. 

Jūsų: 
 vardas ir pavardė, 
 asmens kodas (rezidentui), 
 gimimo data (nerezidentui), 
 individualią veiklą vykdančio asmens 

mokesčių mokėtojo Nr., PVM mokėtojo 
Nr. (jei taikytina), 

 kontaktinė informacija (telefonas, el. 
paštas), 

 gyvenamosios vietos adresas. 

*(Šiuos duomenis jūs teikiate mums, 
užpildydami Anketą DEPO kliento kortelei 
gauti (identifikuotam klientui); šių duomenų 
teikimas yra išankstinė sąlyga, kad mes 
galėtumėme teikti jums paslaugas, kurių metu 
turi būti nustatyta jūsų asmens tapatybė). 

Pagrindas – Reglamento 6 
straipsnio 1 dalies punktas a) (jūsų 
sutikimas) ir punktas f) (mūsų 
teisėtas interesas) 
 
Saugojimo terminas – iki sutikimo 
atšaukimo arba ilgiau, jei DEPO 
turi teisėtą interesą. 

2 Mūsų darbuotojai prašo jūsų parodyti 
jūsų asmens tapatybę patvirtinantį 
dokumentą, kad įsitikintų, kad jūsų 
Anketoje DEPO kortelei gauti 
(identifikuotam klientui) nurodyti 
duomenys sutampa su jūsų asmens 
tapatybę patvirtinančio dokumento 
duomenimis. 

Jūsų: 
 vardas, pavardė, 
 asmens kodas, 
 gimimo duomenys, 
 asmens tapatybę patvirtinantis 

dokumentas. 

Pagrindas – Reglamento 6 
straipsnio 1 dalies punktas a) (jūsų 
sutikimas) ir punktas f) (mūsų 
teisėtas interesas). 
 
Saugojimo terminas – patikros 
atlikimo duomenys nesaugomi. 

3 

Teikti jums paslaugas, kurių metu 
būtina nustatyti jūsų asmens tapatybę 
(žr. šio skirsnio 1 punktą). 
Įforminti buhalterinės apskaitos 
dokumentus išankstinio mokėjimo 
atveju (bet ne tik) ir (arba) mokėjimui iš 
jūsų gauti ir (arba) grąžinti pirkinio 
sumą ar jos dalį ir (arba) suteikti 
Apimties premiją (jei taikoma). 
 
Jei pasirašoma priekabų nuomos 
sutartis: 
įsitikinti, kad priekaba išnuomojama 
asmeniui, turinčiam teisę vairuoti 
transporto priemonę; 
nustatyti transporto priemonę, prie 
kurios bus kabinama priekaba (mokamų 
stovėjimo aikštelių naudojimo atveju). 

Jūsų: 
 vardas, pavardė, 
 asmens kodas, 
 kontaktinė informacija (telefonas, el. 

paštas), 
 gyvenamosios vietos adresas. 

 
 
 
 
 
 
Jei pasirašoma priekabų nuomos sutartis, 
papildomai jūsų: 

 vardas, pavardė, 
 asmens kodas. 

 

Pagrindas – Reglamento 6 
straipsnio 1 dalies a) (jūsų 
sutikimas), b), c) ir f) (mūsų 
teisėtas interesas) punktai, LR 
civilinis kodeksas, Vartotojų teisių 
apsaugos įstatymas, Pridėtinės 
vertės mokesčio įstatymo 78 
straipsnio 7 dalis, 79 straipsnio 4 
dalis, 80 straipsnio 1 dalis, 83 
straipsnio 3 dalis, Buhalterinės 
apskaitos įstatymo 12 straipsnis ir 
19 straipsnio 1 ir 2 dalys, Lietuvos 
vyriausiojo archyvaro įsakymo „Dėl 
bendrųjų dokumentų saugojimo 
terminų rodyklės patvirtinimo“ 
punktas 10.15, LR mažmeninės 
prekybos taisyklių 20 ir 21 punktai. 
 
Saugojimo terminas – ne ilgiau 
kaip 10 (dešimt) metų nuo 
buhalterinės apskaitos dokumento 
paruošimo dienos.  

 

4 Patikrinti jūsų asmens dokumentą ir 
įgaliojimą (jei toks yra) ir jame nurodytus 
duomenis tais atvejais, kai apsipirkdami 
pageidaujate išnaudoti DEPO kliento 
kortelėje esančius pinigus ir (arba) atlikti 
išankstinį mokėjimą, ir (arba) išnaudoti 
Apimties premiją, ir (arba) atliekate kitus 
veiksmus įgaliotojo vardu.  
Fiksuoti jūsų tapatybės patikrinimo 
faktą, elektroninėje apskaitos 
programoje įrašant jūsų vardą, pavardę, 
asmens kodą, parodyto asmens 
dokumento tipą, numerį, išdavimo datą, 
įgaliojimo (jei toks yra) numerį ir terminą. 
Minėti duomenys (išskyrus įgalioto 
asmens kodą) bus matomi 
išspausdintame sandorio dokumente.  
Nukopijuoti jūsų įgaliojimą ir (arba) 
gauti iš jūsų įgaliojimo originalą, 
siekiant užtikrinti sandorio tinkamo 
įvykdymo įrodymą. 

Jūsų: 
 vardas ir pavardė, 
 gimimo duomenys, 
 asmens kodas, 
 asmens tapatybę patvirtinantis 

dokumentas, 
 įgaliojimas ir jame nurodyti duomenys, 
 DEPO kortelės numeris, matomas po 

brūkšniniu kodu. 

Pagrindas – Reglamento 6 
straipsnio 1 dalies c) ir f) punktai 
(mūsų teisėtas interesas), Civilinis 
kodeksas, Pridėtinės vertės 
mokesčio įstatymas. 
 
Saugojimo terminas – informacija 
apie Jūsų asmens dokumentą 
elektroninėje apskaitos 
programoje bus saugoma 1 metus, 
o kita informacija – ne ilgiau kaip 
10 (dešimt) metų nuo buhalterinės 
apskaitos dokumento paruošimo 
dienos. 

5 Patikrinti jūsų asmens tapatybę 
patvirtinantį dokumentą ir gimimo 
duomenis, siekiant patikrinti jūsų 
amžių, kai jūs perkate: 
- energinius ir alkoholinius gėrimus, 
tabako gaminius, augalinius rūkymo 
produktus, elektroninius rūkymo 
prietaisus ar jų užpildus. 

Jūsų: 
 gimimo duomenys, 
 asmens dokumentas. 

 

Pagrindas – Reglamento 6 
straipsnio 1 dalies c punktas; 
Alkoholio kontrolės įstatymo 18 
straipsnio 4 dalies 3 punktas, 5 
dalis; Tabako, tabako gaminių ir su 
jais susijusių gaminių kontrolės 
įstatymo 14 straipsnio 4 dalies 3 
punktas, 16 straipsnis, 16-1 
straipsnio 1 dalis; Maisto įstatymo 
6-1 straipsnis. 
 
Saugojimo terminas – patikros 
atlikimo duomenys nesaugomi. 

6 Patikrinti jūsų asmens tapatybę 
patvirtinantį dokumentą ir gimimo 
duomenis, siekiant patikrinti jūsų 
amžių, kai jūs perkate F1 kategorijos 
fejerverkus (bengališkąsias ugneles, 
pliauškynes). 

Jūsų: 
 vardas ir pavardė, 
 asmens kodas arba gimimo duomenys. 

Pagrindas – Reglamento 6 
straipsnio 1 dalies punktas c); 
Civilinių pirotechnikos priemonių 
apyvartos kontrolės įstatymo 21 
str. 
 
Saugojimo terminas – patikros 
atlikimo duomenys nesaugomi. 

7 Registruoti sandorį ir prireikus teikti 
informaciją atsakingosioms įstaigoms 
apie įtartinus sandorius su medžiagomis 
ar mišiniais, kurių sudėtyje yra šių 
medžiagų. 

Jūsų: 
 vardas ir pavardė, 
 adresas, 
 identifikacinis numeris arba oficialaus 

asmens tapatybę patvirtinančio 
dokumento tipas ir numeris, 

 sandorio data ir vieta, 
 parašas. 

Pagrindas – Reglamento 6 
straipsnio 1 dalies punktas c); 
reglamento 98/2013 (dėl prekybos 
sprogstamųjų medžiagų pirmtakais 
ir jų naudojimo) 8 ir 9 straipsniai. 
 
Saugojimo terminas – ne ilgiau 
kaip 10 (dešimt) metų nuo 
buhalterinės apskaitos dokumento 
paruošimo dienos. 

 

 

8 Sudaryti ir įvykdyti teisėtą sandorį 
(sutartį / užsakymą), sukurti 3D 
vizualizacijas ir (arba) kitą pasiūlymą. 

Jūsų: 
 vardas ir (arba) pavardė, 
 kontaktinė informacija (telefonas, el. 

paštas), 
 gyvenamosios vietos ir (arba) 

pristatymo adresas. 

Pagrindas – Reglamento 6 
straipsnio 1 dalies punktai b), c) ir 
f) (mūsų teisėtas interesas), 
Civilinis kodeksas, Pridėtinės 
vertės mokesčio įstatymo 78 
straipsnio 7 dalis, 79 straipsnio 4 
dalis, 80 straipsnio 1 dalis, 83 
straipsnio 3 dalis, Buhalterinės 
apskaitos įstatymo 12 straipsnis ir 
19 straipsnio 1 ir 2 dalys, Lietuvos 
vyriausiojo archyvaro įsakymo „Dėl 
bendrųjų dokumentų saugojimo 
terminų rodyklės patvirtinimo“ 
punktas 10.15. 
 
Saugojimo terminas – 3D 
vizualizacijos ir (arba) kitų 
pasiūlymų atveju – 2 savaitės nuo 
atitinkamo pasiūlymo sukūrimo 
dienos (arba 1 mėnuo, jei jūsų 
prašymu pratęsiamas pasiūlymo 
apmokėjimo terminas);  
jei įvykdomas užsakymas 
(pasiūlymas), ir įforminamas 
buhalterinės apskaitos 
dokumentas, ne ilgiau kaip 10 
(dešimt) metų nuo buhalterinės 
apskaitos dokumento paruošimo 
dienos. 

9 Siųsti jums tik su jūsų užsakymais 
susijusią informaciją. 

Jūsų: 
 vardas ir pavardė, 
 kontaktinė informacija (telefonas, el. 

paštas), 
 gyvenamosios vietos ir (arba) 

pristatymo adresas. 

Pagrindas – Reglamento 6 
straipsnio 1 dalies punktas f) 
(teisėtas interesas); 
  
Saugojimo terminas – iki 
užsakymo įvykdymo, jei jis 
neatšaukiamas. 

10 Nustatyti jūsų tapatybę, kai sumokate 
grynaisiais didesnę kaip 10 000 EUR 
sumą ir (arba) bet kokiu būdu sumokate 
didesnę kaip 15 000 EUR sumą. 

Jūsų: 
 vardas ir pavardė, 
 asmens kodas (užsieniečiui – gimimo 

data, jei yra – asmens kodas arba kita 
unikali ženklų kombinacija), 

 gyvenamosios vietos adresas, 
 sandorio data, 
 kontaktinė informacija. 

Pagrindas – Reglamento 6 
straipsnio 1 dalies punktas c); 
LIETUVOS RESPUBLIKOS  
PINIGŲ PLOVIMO IR 
TERORISTŲ FINANSAVIMO 
PREVENCIJOS 
ĮSTATYMAS. 
 
Saugojimo terminas – ne ilgiau 
kaip 10 (dešimt) metų nuo 
buhalterinės apskaitos dokumento 
paruošimo dienos. 

11 Siųsti jums el. paštu informaciją 
(kreditinę sąskaitą faktūrą) apie 
Apimties premijos skyrimą (jei taikoma). 

Jūsų: 
 vardas ir pavardė, 
 asmens kodas, 
 kontaktinė informacija, 
 gyvenamosios ir (arba) pristatymo 

adresas. 

Pagrindas – Reglamento 6 
straipsnio 1 dalies a), c) ir f) punktai 
(mūsų teisėtas interesas); 
Pridėtinės vertės mokesčio 
įstatymo 78 straipsnio 7 dalis, 79 
straipsnio 4 dalis, 80 straipsnio 1 
dalis, 83 straipsnio 3 dalis, 
Buhalterinės apskaitos įstatymo 12 
straipsnis ir 19 straipsnio 1 ir 2 
dalis, Lietuvos vyriausiojo 
archyvaro įsakymo „Dėl bendrųjų 
dokumentų saugojimo terminų 
rodyklės patvirtinimo“ punktas 
10.15; 
Saugojimo terminas – ne ilgiau 
kaip 10 (dešimt) metų nuo 
buhalterinės apskaitos dokumento 
paruošimo dienos. 
 

 

 

12 Jei pristatome jums prekę, mūsų 
darbuotojai paprašys jūsų užpildyti 
atitinkamo turinio Patvirtinimą, kad būtų 
palaikomos ir užtikrinamos DEPO 
įgyvendinamos COVID-19 plitimo 
sustabdymo priemonės, kuriomis 
siekiama apsaugoti DEPO klientų, 
darbuotojų ir (arba) kitų trečiųjų asmenų 
sveikatą ir mažinti susirgimo COVID-19 
riziką. 

Jūsų: 
 vardas, pavardė; 
 Patvirtinimo užpildymo vieta, data, 

laikas; 
 pateikta informacija apie jus ir apie kartu 

su jumis gyvenančius šeimos narius ir 
kitus kartu su jumis gyvenančius 
asmenis. 

Pagrindas – Reglamento 6 
straipsnio 1 dalies c), d), f) punktai; 
Lietuvos Respublikoje galiojantys 
teisės aktai, susiję su COVID–19 
liga (CORONA virusas), kartu su 
Reglamento 9.2 straipsnio g) ir i) 
punktais. 
 
Saugojimo terminas – 30 dienų 
nuo jūsų rašytinio patvirtinimo 
pateikimo dienos. 

13. Kontroliuoti jūsų veiksmus platformoje 
DEPO online, siekiant atskleisti galimus 
pažeidimus ir (arba) neteisėtus 
veiksmus, taip pat apsaugoti sistemą ir 
jūsų duomenis nuo draudžiamų veiksmų 
ir (arba) prieigos. 

Jūsų pateikti duomenys. Pagrindas – Reglamento 6 str. 1 
dalies f) punktas (teisėtas 
interesas). 
 
Saugojimo trukmė – kol bus 
pasiektas tikslas. 

 
V. Prekių pardavimas ir (arba) paslaugų teikimas nuotoliniu būdu, įskaitantsvetainėje  https://online.depo-diy.lt/  (toliau – „Depo 
online“): 
 

Eil. 
Nr. 

Asmens duomenų tvarkymo tikslas Tvarkomi asmens duomenys Asmens duomenų tvarkymo 
teisinis pagrindas ir 
saugojimo terminas 

1 Registruojant: 
 užregistruoti jus „DEPO 

online“ svetainėje, 
 sukurti ir valdyti jūsų paskyrą 

„DEPO online“ svetainėje, 
 Nusiųsti jūsų paskyros 

sukūrimo patvirtinimą ir 
informaciją, susijusią su jūsų 
užsakymais, Apimties premija 
(jei bus suteikta). 

Jūsų: 
 vardas, pavardė, 
 kontaktinė informacija (telefono 

numeris, el. paštas). 

Pagrindas – Reglamento 6 
straipsnio 1 dalies punktas a) (jūsų 
sutikimas) ir f) (DEPO teisėtas 
interesas). 
 
Saugojimo terminas – iki sutikimo 
atšaukimo arba ilgiau, jei DEPO 
turi teisėtą interesą. 

2 Kai darote užsakymą: 
 nustatyti jūsų tapatybę pagal 

debitoriaus (DR) numerį arba 
DEPO kortelės numerį, o 
ūkinės veiklos vykdytoją – 
pagal asmens arba veiklos 
kodą, jei pirmiau užpildėte 
Anketą DEPO kortelei gauti 
(identifikuotiems klientams); 

 sujungti jūsų „DEPO online“ 
svetainėje sukurtą Paskyrą su 
DEPO elektronine buhalterinės 
apskaitos sistema; 

 nurodyti jūsų duomenis 
sąskaitoje faktūroje ir (arba) 
buhalterinės apskaitos 
dokumente (pavyzdžiui, 
važtaraštyje) 

Jūsų: 
 vardas, pavardė, 
 ūkinės veiklos vykdytojo asmens 

kodas arba veiklos kodas ir PVM 
mokesčio mokėtojo kodas (jei toks 
suteiktas), 

 kontaktinė informacija (telefono 
numeris, el. paštas), 

 pristatymo adresas, 
 debitoriaus (DR) numeris ir (arba) 

DEPO kortelės numeris, 
 kiti duomenys, kuriuos pateikėte 

užpildydami „Anketą DEPO kortelei 
gauti (identifikuotiems klientams)“. 

Pagrindas – Reglamento 6 
straipsnio 1 dalies punktas a) (jūsų 
sutikimas) ir f) (DEPO teisėtas 
interesas). 
 
Saugojimo terminas – iki sutikimo 
atšaukimo arba ilgiau, jei DEPO 
turi teisėtą interesą. 

3 Sukurti pasiūlymą, sudaryti ir įvykdyti 
teisėtą sandorį (pirkimo arba paslaugos 
teikimo sutartį). 

Jūsų: 
 vardas ir (arba) pavardė, 
 kontaktinė informacija (telefono 

numeris, el. paštas), 
 gyvenamosios vietos ir (arba) 

pristatymo adresas. 

Pagrindas: Reglamento 6 
straipsnio 1 dalies b) (sutarties 
vykdymas), c) ir f) punktai (DEPO 
teisėtas interesas), LR civilinis 
kodeksas, Vartotojų teisių 
apsaugos įstatymas, Pridėtinės 
vertės mokesčio įstatymo 78 
straipsnio 7 dalis, 79 straipsnio 4 
dalis, 80 straipsnio 1 dalis, 83 
straipsnio 3 dalis, Buhalterinės 
apskaitos įstatymo 12 straipsnis ir 
19 straipsnio 1 ir 2 dalis, Lietuvos 
vyriausiojo archyvaro įsakymo „Dėl 
bendrųjų dokumentų saugojimo 
terminų rodyklės patvirtinimo“ 
punktas 10.15, LR mažmeninės 
prekybos taisyklių 20 ir 21 punktai. 
 
Saugojimo terminas – ne ilgiau 
kaip 10 (dešimt) metų nuo 
buhalterinės apskaitos dokumento 
paruošimo dienos.  

 

4 Įforminti buhalterinės apskaitos 
dokumentus ir (arba) gauti mokėjimą iš 
jūsų ir (arba) grąžinti už prekę 
sumokėtus pinigus ar jų dalį. 

Jūsų: 
 vardas, pavardė, 
 asmens kodas, jei esate užpildęs 

„Anketą DEPO kortelei gauti 
(identifikuotiems klientams), 

 ūkinės veiklos vykdytojo asmens 
kodas arba veiklos kodas ir PVM 
mokesčio mokėtojo kodas (jei toks 
suteiktas), 

 kontaktinė informacija (telefono 
numeris, el. paštas), 

 pristatymo adresas, 
 debitoriaus (DR) numeris ir (arba) 

DEPO kortelės numeris, 
 kiti duomenys, kuriuos pateikėte 

užpildydami „Anketą DEPO kortelei 
gauti (identifikuotiems klientams). 

Pagrindas: Reglamento 6 
straipsnio 1 dalies a), c) ir f) punktai 
(DEPO teisėtas interesas); 
Pridėtinės vertės mokesčio 
įstatymo 78 straipsnio 7 dalis, 79 
straipsnio 4 dalis, 80 straipsnio 1 
dalis, 83 straipsnio 3 dalis, 
Buhalterinės apskaitos įstatymo 12 
straipsnis ir 19 straipsnio 1 ir 2 
dalis, Lietuvos vyriausiojo 
archyvaro įsakymo „Dėl bendrųjų 
dokumentų saugojimo terminų 
rodyklės patvirtinimo“ punktas 
10.15. 
 
Saugojimo terminas – ne ilgiau 
kaip 10 (dešimt) metų nuo 
buhalterinės apskaitos dokumento 
paruošimo dienos. 

5 Kontroliuoti Jūsų veiksmus „DEPO 
online“ svetainėje, siekiant atskleisti 
galimus pažeidimus ir (arba) neteisėtus 
veiksmus, taip pat „DEPO online“ 
svetainei ir jūsų duomenims apsaugoti 
nuo neleistinų veiksmų. 

Jūsų pateikti duomenys. Pagrindas: Reglamento 6 
straipsnio 1 dalies f) punktas 
(teisėtas interesas). 
 
Saugojimo terminas – kol bus 
pasiektas tikslas. 

 
 
VI. Rinkos tyrimas 
 

Eil. 
Nr. 

Asmens duomenų tvarkymo tikslas Asmens duomenų kategorijos Asmens duomenų tvarkymo 
tikslas 
Saugojimo terminas 

1 Kurti statistiką, t. y. stebėti, vertinti, 
siekiant pagerinti ir (arba) praplėsti 
DEPO paslaugų teikimo procesą. 

Jūsų: 
 miestas ir (arba) rajonas ir (arba) 

savivaldybė, 
 pašto kodas, 
 parduotuvėje (taip pat „DEPO online“ 

svetainėje) nupirktų (užsakytų) prekių ir 
užsakymų sąrašas, kiekis, kainos, 

 pristatymo būdas, 
 mokėjimo būdas, 
 gavimo ir pristatymo laikas, 
 Klientų aptarnavimo skyriuje gautų 

skambučių ir (arba) el. laiškų  skaičius. 

Pagrindas – Reglamento 6 
straipsnio 1 dalies punktas f) 
(teisėtas interesas). 
 
Saugojimo terminas – kol bus 
pasiektas tikslas. 

 

 

Informuojame, kad: 

 jei už prekes ar paslaugas atsiskaitėte mokėjimo kortele, mums bus pasiekiama tokia informacija (pavyzdžiui, jūsų 
pateiktame sandorį patvirtinančiame dokumente): 

 mokėjimo kortelė (kreditinė ar debetinė, MAESTRO, VISA ar kita) ir jos numerio paskutiniai 4 skaičiai, 
 banko atsiskaitomosios sąskaitos numeris, 
 sandorio suma, prekių sąrašas ir kiekis, kainos; 

 jei už prekes ar paslaugas atsiskaitėte pavedimu, mums bus pasiekiama tokia informacija (pavyzdžiui, jūsų pateiktame 
sandorį patvirtinančiame dokumente): 

 mokėjimo paskirtis, detalės, 
 mokėjimo nuorodinis numeris (jei prekė grąžinama), 
 sandorio nuorodinis ID, 
 banko atsiskaitomosios sąskaitos numeris, 

 sandorio suma, prekių sąrašas ir kiekis, kainos; 
 jei esate DEPO kortelės naudotojas, užpildęs Identifikuoto kliento anketą DEPO kortelei gauti, DEPO tvarkys jūsų 

DEPO kortelės numerį, matomą po brūkšniniu kodu; 
 jei esate DEPO kortelės naudotojas, vykdantis individualią veiklą ir užpildęs Anketą DEPO kortelei gauti 

(identifikuotam klientui), DEPO tvarkys ir individualios veiklos vykdymo numerį, PVM mokėtojo numerį (jei yra); 
 jei esate nerezidentas, užpildęs Anketą DEPO kortelei gauti (identifikuotam klientui), DEPO tvarkys jūsų gimimo 

duomenis; 
 jūsų prašymui išnagrinėti ir (arba) sprendimui priimti mums gali reikėti dar kitos informacijos, apie kurios būtinumą ir 

pagrįstumą informuosime jus atskirai. 
 
Slapukai 
Lankantis mūsų internetinėje svetainėje jūsų kompiuteryje ar kitame prie interneto prijungtame įrenginyje gali būti išsaugomi 
slapukai („cookies“). 
Slapukai – tai nedideli failai, kurie išsaugomi jūsų prietaiso atmintyje. Tai palengvina naršymą interneto svetainėje, kuri tampa 
naudotojui, t. y. jums, daug draugiškesnė. Slapukai neneša informacijos, kuri galėtų leisti mums nustatyti jūsų tapatybę. Turime 
tik anoniminę informaciją, kurią įtraukiame į savo analitinius pranešimus, tačiau ji neleidžia mums nustatyti jūsų tapatybės. Tretieji 
asmenys neturi galimybės pasiekti slapukus. 
Pažymėdami „Sutinku“ langelyje, kuris nurodytas mūsų svetainėje www.depo-diy.lt arba https://online.depo-diy.lt/  (toliau kartu 
– svetainė), jūs sutinkate, kad mes rinktumėme informaciją apie mūsų svetainės lankymą, naudojant slapukus, kaip numatyta jūsų 
interneto naršyklėje. Jūsų sutikimas saugomas slapuko faile 90 dienų. Jei nepageidaujate, kad slapukai, susiję su mūsų svetaine, 
būtų įrašomi jūsų kompiuteryje ar bet kuriame kitame prietaise, prijungtame prie interneto, jūs neturite lankyti mūsų svetainės. 
Daugiau informacijos apie slapukų naudojimą pateikta internetinėse svetainėse kaip www.allaboutcookies.org. 
Toliau pateikta informacija apie slapukų rūšis ir jų naudojimo tikslus. 
 
Slapukų rūšys 
Yra dviejų rūšių slapukai: seanso ir ilgalaikiai. Taip pat slapukai skirstomi į pirmosios ir trečiosios šalies slapukus. Toliau yra 
paaiškintos minėtos sąvokos, kad jūs galėtumėte geriau suprasti slapukų esmę ir tai, kodėl mes juos naudojame. 
Seanso slapukai leidžia jus atpažinti, kai lankotės konkrečioje tinklavietėje, įsiminti visus pakeitimus ar pasirinkimus šioje 
tinklavietėje ir išsaugoti juos kituose puslapiuose. Šie slapukai leidžia jums greitai ir lengvai pasinaudoti daugybe svetainės 
puslapių, kaskart iš naujo neapdorojant kiekvieno puslapio. Seanso slapukai yra laikini: jie išnyks, kai užversite naršyklę arba 
atsijungsite nuo konkrečios svetainės. 
Ilgalaikiai slapukai išlieka jūsų prie interneto prijungto prietaiso atmintyje dar tam tikrą laikotarpį po to, kai atsijungiate nuo 
tinklavietės, todėl jie leidžia išsaugoti jūsų parinktis ar veiksmus ir naudoti juos kitą apsilankymo svetainėje kartą. 
Pirmosios šalies slapukai yra slapukai, palaikomi struktūrų, kurias administruoja svetainės savininkas. 
Trečiosios šalies slapukai valdomi kitų domenų, kurie nepriklauso depo-diy.lt arba https://online.depo-diy.lt/. Trečiosios šalies 
slapukai, kurie gali būti išsaugoti jūsų kompiuteryje, telefone ar planšetiniame kompiuteryje, jums lankantis mūsų svetainėje, yra 
„Google Analytics“ slapukai, skirti tinklalapiui stebėti. Šie slapukai renka informaciją apie tai, kaip svetainės lankytojai naudoja 
svetainę. Mes naudojame šią informaciją ataskaitoms ruošti ir mūsų svetainei tobulinti. „Google Analytics“ slapukai anonimiškai 
renka informaciją apie lankytojų skaičių, vietą, iš kurios buvo prisijungta prie šios svetainės, ir svetainės skyrius, kurie buvo 
naršomi. Šiuos slapukus sukūrė „Google Analytics“. Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite 
http://www.google.com/analytics. Bet kokia slapukais surinkta informacija saugoma tik iki slapukų galiojimo termino pabaigos ir 
nenaudojama kitais, šioje politikoje nenurodytais, tikslais. 
„Google Analytics“ slapuku numatoma galimybė parodyti jums mus dominantį pranešimą kurioje nors kitų svetainių, sudariusių 
bendradarbiavimo sutartį su „Google Adwords“ platforma. 
Norėdami sužinoti, kaip atšaukti svetainės stebėjimą „Google Analytics“ slapukais, prašome 
apsilankyti http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 
 
Sutikimo atšaukimas ir Slapukų nustatymų valdymas 
Slapukų nustatymus galite bet kuriuo metu pakeisti savo naršyklėje. Galite, pavyzdžiui, atšaukti savo sutikimą dėl slapukų 
išsaugojimo, nuimdami atitinkamo naršyklės nustatymo varnelę, ir taip atmesti visus slapukų išsaugojimo pasiūlymus. Šiuos 
nustatymus rasite savo interneto naršyklės nustatymų meniu. Toliau pateiktos naudingos nuorodos: 
„Chrome“ naudotojų palaikymas 
„Firefox“ naudotojų palaikymas 
„Internet Explorer“ naudotojų palaikymas (įrašykite žodį „cookies“ paieškos laukelyje) 
„Safari“ naudotojų palaikymas (įrašykite žodį „cookies“ paieškos laukelyje) 
 
IP adresai 
Jūsų IP adresas yra numeris, kuris suteikiamas jūsų kompiuteriui, kai prisijungiate prie interneto, ir iš kurio lankotės internetinėse 
svetainėse, įskaitant mūsų internetinę svetainę https://depo-diy.lt (depo-diy.lt)  arba https://online.depo-diy.lt/. 
 

 

Kiti tvarkymo tikslai 
Mes tvarkome asmens duomenis pirmiau neminėtais, ypatingais atvejais, ir apie duomenų tvarkymo tikslą informuojame 
duomenų subjektą gaudami jo duomenis. Pavyzdžiui, kartais mes rengiame apklausas, klientų dienas ir panašius renginius, kurių 
metu gali būti vykdomas asmens duomenų tvarkymas. Asmens duomenys taip pat tvarkomi neeiliniais atvejais, siekiant apsaugoti 
jūsų, kaip duomenų subjekto, arba trečiojo asmens gyvybinius interesus. 
 
Jūsų asmens duomenų saugojimas 
Jūsų asmens duomenis tvarkome tiek laiko, kiek reikia šioje Privatumo politikoje nustatytiems duomenų tvarkymo tikslams 
pasiekti. 
Asmens duomenų saugojimo terminas nustatomas, laikantis teisės norminių aktų reikalavimų (pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos 
civilinio kodekso, Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, Vartotojų teisių apsaugos įstatymo ir kt.). 
Prireikus galime saugoti jūsų asmens duomenis ir tada, kai nebūsite mūsų klientas, bendradarbiavimo partneris ar jo kontaktinis 
asmuo ir t. t. Taip galime daryti Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės norminiuose aktuose numatytais atvejais ir mūsų 
teisėtiems interesams apsaugoti, jei tarp mūsų kiltų ginčų. Mes stengiamės nesaugoti jūsų asmens duomenų ilgiau nei to pagrįstai 
reikia, atsižvelgdami į duomenų gavimo tikslą. 
 
Kokiais atvejais mes turime teisę atskleisti jūsų duomenis  
Jūsų asmens duomenys gali būti naudojami mūsų įmonės grupėje vidiniais administravimo tikslais.  
Tretiesiems asmenims jūsų asmens duomenys gali būti atskleisti tokiais atvejais:  

 perduodant informaciją apie jus mūsų bendradarbiavimo partneriams, kurie teikia mums skirtingas paslaugas, siekiant 
įgyvendinti jūsų reikalavimus, teikiant jums jūsų pasirinktą paslaugą (pavyzdžiui, prekės remontą) ar prekę, 

 vykdant šalių sudarytą sutartį (pavyzdžiui, dėl darbo teisinių santykių ar priekabos nuomos ir kt.). 
Mes neperduodame informacijos apie jus tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai to reikia mūsų teisėtiems, sutartiniams ar 
komerciniams tikslams pasiekti, ir jei tai leidžiama ar nustatyta Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. Taip pat prireikus 
galime perduoti jūsų asmens duomenis už Lietuvos Respublikos ribų kitoms mūsų grupės įmonėms ar kitoms įmonėms, kurios 
yra mūsų bendradarbiavimo partneriai. 
Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės norminiuose aktuose numatytais atvejais mes galime atskleisti, pavyzdžiui, 
informaciją apie jūsų darytus pirkimus ir gautas paslaugas mūsų parduotuvėse, jūsų apsilankymus mūsų internetinėje svetainėje 
ir kitą informaciją apie jus. Minėtoji informacija gali būti atskleista tokiais atvejais: 

 laikantis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės norminių aktų ir juose nustatytos procesinės tvarkos, 
 jei mes sąžiningai manome, kad atskleisti informaciją būtina, siekiant apginti mūsų teises, 
 siekiant apsaugoti jūsų ar kitų asmenų saugumą,  
 siekiant išvengti nusikalstamų veikų ar atliekant jų tyrimą, 
 atsakant į valstybinių institucijų prašymus. 

Taip pat tais atvejais, kai dėl jūsų įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo jų vykdymo mes galime patirti nuostolių, mes turime 
teisę kreiptis į teismą, policiją, draudikus, siųsti duomenis apie jūsų neįvykdytus įsipareigojimus skolų išieškojimo paslaugų 
teikėjams ir teisinių paslaugų teikėjams.  
 
Duomenų saugumas 
Mes įdiegėme ir palaikome tam tikras technines ir organizacines priemones, kuriomis užtikrinama maksimali asmens duomenų 
apsauga nuo neteisėto atskleidimo ar gavimo, netyčinio ar neteisėto praradimo, sunaikinimo ar taisymo, taip pat nuo bet kokio 
kito neteisėto tvarkymo. 
 
Turite teisę: 

 bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys, tačiau tai neturės įtakos duomenų 
tvarkymo teisėtumui, pagrįstam jūsų sutikimu iki jo atšaukimo; 

 prašyti, kad mes atnaujintumėme, pataisytumėme ar ištrintumėme (jei tai nedarys įtakos mūsų komercinei veiklai ir 
nėra draudžiama įstatymu) jūsų asmens duomenis; 

 prašyti, kad būtų apribojamas jūsų asmens duomenų tvarkymas; 
 prieštarauti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys; 
 gauti tokią informaciją apie savo asmens duomenis, kuriuos mes tvarkome: tvarkymo tikslą, teisinį pagrindą, kam 

perduodame jūsų duomenis (jei tokios informacijos atskleidimas nedraudžiamas įstatymu); 
 prašyti, kad mes jums pateiktumėme informaciją apie tai, kokius būtent jūsų asmens duomenis mes tvarkome. Taip pat 

turite teisę nemokamai gauti dokumentų, kuriuose nurodyti jūsų asmens duomenys, kopijas. 
Mes galime nepatenkinti jūsų prašymo, jei jis kelia grėsmę kitų asmenų teisėms arba jūsų prašymas yra nepagrįstas, pakartotinas 
ar jam patenkinti turėtumėme skirti neproporcingai daug pastangų ir resursų. Bet kuriuo atveju privalome laikytis Lietuvos 
Respublikoje galiojančių teisės norminių aktų, galinčių uždrausti mums trinti informaciją apie jūsų asmens duomenis.  
Jūs privalote pakartotinai pateikti mums informaciją, jei jūsų pateikti asmens duomenys (pavyzdžiui, pavardė) pasikeitė, taip pat 
jei nustatėte, kad jūsų asmens duomenys, kuriuos tvarkome, yra netikslūs ar atnaujintini. 
Mes darome viską, ką galime, kad apsaugotume mūsų žinioje esančius jūsų asmens duomenis. Tačiau, jei turite klausimų ar 
komentarų apie jūsų asmens duomenų tvarkymą arba manote, kad esame pažeidę jūsų teises, jūs turite teisę atitinkamą prašymą 
pateikti bet kurios DEPO parduotuvės (Lietuvoje) Informacijos centre arba siųsti saugiu elektroniniu parašu pasirašytą pareiškimą 
el. pašto adresu asmensduomenys@depo-diy.lt arba paštu UAB „DEPO DIY LT“ buveinės adresu Konstitucijos per. 7, 09308 
Vilnius. 
Tai pat turite teisę pateikti skundą dėl su mumis neišspręsto ginčo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai L. Sapiegos g. 17, 
10312 Vilnius,  (85) 279 1445, ada@ada.lt. 
 
Privatumo politikos pakeitimai 

 

Mes bet kuriuo metu galime pakeisti ir papildyti šią Privatumo politiką. Savo internetinėje svetainėje nurodysime informaciją (datą) 
apie tai, kada Privatumo politika paskutinį kartą atnaujinta. Jei bus padaryti esminiai pakeitimai, stengsimės tokius pakeitimus 
išskirti ir pagal galimybes bandysime apie juos pranešti būtent jums. 

 

Galioja nuo 2020-12-29 
 


