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UAB „AGROKONCERNO GRŪDAI“ 

PRIVATUMO PRANEŠIMAS 

 

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB „Agrokoncerno grūdai“, juridinio asmens kodas 
135793416, buveinės adresas  Vėrupės g. 1, Babtai, LT-54328 Kauno r (toliau – Duomenų 
valdytojas). Susipažinti su detalesne ir išsamesne Jūsų asmens duomenų tvarkymo politika galite 
Agrokoncerno grupės interneto svetainėje https://www.agrokoncernas.lt/privatumo-politika/  Mes 
ypatingai vertiname Jūsų pasitekėjimą mumis, todėl informuojame, kad taikome griežtus 
reikalavimus mūsų klientų duomenų apsaugai bei jų konfidencialumui išsaugoti, tuo pačiu 
užtikrinant operatyvų ir kokybišką klientų aptarnavimą. Siekdami užtikrinti atitiktį Bendrojo 
duomenų apsaugos reglamento reikalavimams, pateikiame pagrindinę informaciją, susijusią su 
Jūsų asmens duomenų tvarkymu ir taikomomis Jūsų asmens duomenų apsaugos priemonėmis. 

Kokius asmens duomenis, kaip ir kokiais tikslais naudosime: 

Mes tvarkysime ir/arba galime tvarkyti toliau nurodytus Jūsų asmens duomenis toliau 
nurodytais asmens duomenų tvarkymo tikslais: 

 

 Asmens 
duomenys 

Asmens duomenų tvarkymo tikslas Asmens duomenų 
tvarkymo pagrindas 

1.  Vardas ir pavardė Duomenys tvarkomi siekiant sudaryti sutartį, 
ją vykdyti dėl paslaugų teikimo, prekių 
pardavimo arba jų įsigijimo, apmokėti  ir/arba 
pateikti apskaitos dokumentus (sąskaitą – 
faktūrą), vykdyti teisinius įpareigojimus 
nustatytus įstatymu. 

Duomenys taip pat tvarkomi, siekiant 
registruoti Duomenų subjektą į Duomenų 
valdytojo ar kito trečiojo asmens 
organizuojamus renginius, individualiems 
sveikinimams Duomenų subjektui, 
atitinkamais atvejais žemdirbių klubo 
„Žemyna“ veiklos organizavimo tikslais. Tam 
tikrais atvejais Duomenys tvarkomi atliekant 
apklausas, susijusias Duomenų subjekto 
vykdoma veikla, siekiant tobulinti Duomenų 
valdytojo teikiamas paslaugas, vykdant 
tiesioginę rinkodarą. 

BDAR 6 str. 1 dalies:  

a) punktas - duomenų 
subjekto sutikimas; 

b) punktas - sutarties 
vykdymas; 

c) punktas - duomenų 
valdytojui taikomos 
teisinės prievolės 
vykdymas; 

f) punktas - teisėtas 
duomenų valdytojo  
interesas. 

 

 

2.  Asmens kodas Duomenys tvarkomi siekiant sudaryti sutartį, 
ją vykdyti dėl paslaugų teikimo, prekių 
pardavimo arba jų įsigijimo, apmokėti ir/arba 
pateikti apskaitos dokumentus (sąskaitą – 
faktūrą), vykdyti teisinius įpareigojimus 
nustatytus įstatymu. Duomenys taip pat 
tvarkomi, siekiant registruoti Duomenų 
subjektą į Duomenų valdytojo ar kito trečiojo 
asmens organizuojamus renginius, 
individualiems sveikinimams Duomenų 
subjektui, atitinkamais atvejais žemdirbių 
klubo „Žemyna“ veiklos organizavimo tikslais. 

BDAR 6 str. 1 dalies: 

a) punktas - duomenų 
subjekto sutikimas; 

b) punktas - sutarties 
vykdymas; 

c) punktas - duomenų 
valdytojui taikomos 
teisinės prievolės 
vykdymas. 

f) punktas - teisėtas 
duomenų valdytojo  
interesas. 
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3.  Banko sąskaitos 
numeris ir banko 
sąskaitos rekvizitai 

Duomenys tvarkomi siekiant sudaryti sutartį, 
ją vykdyti, dėl paslaugų teikimo, prekių 
pardavimo arba jų įsigijimo, apmokėti ir/arba 
pateikti apskaitos dokumentus (sąskaitą – 
faktūrą), vykdyti teisinius įpareigojimus 
nustatytus įstatymu. 

BDAR 6 str. 1 dalies: 

b) punktas - sutarties 
vykdymas; 

c) punktas - duomenų 
valdytojui taikomos 
teisinės prievolės 
vykdymas. 

f) punktas - teisėtas 
duomenų valdytojo  
interesas. 

4.  Telefono numeris Duomenys tvarkomi siekiant užtikrinti 
operatyvią komunikaciją dėl paslaugų 
teikimo, prekių pardavimo arba jų įsigijimo, 
sutartinių įsipareigojimų vykdymo. 

Duomenys taip pat tvarkomi, siekiant 
registruoti Duomenų subjektą į Duomenų 
valdytojo ar kito trečiojo asmens 
organizuojamus renginius, individualiems 
sveikinimams Duomenų subjektui, 
atitinkamais atvejais žemdirbių klubo 
„Žemyna“ veiklos organizavimo tikslais. Tam 
tikrais atvejais Duomenys tvarkomi atliekant 
apklausas, susijusias Duomenų subjekto 
vykdoma veikla, siekiant tobulinti Duomenų 
valdytojo teikiamas paslaugas, vykdant 
tiesioginę rinkodarą. 

BDAR 6 str. 1 dalies: 

a) punktas - duomenų 
subjekto sutikimas 

b) punktas - sutarties 
vykdymas; 

f) punktas - teisėtas 
duomenų valdytojo  
interesas. 

5.  El. pašto adresas Duomenys tvarkomi siekiant užtikrinti 
operatyvią komunikaciją tarp Duomenų 
valdytojo ir Duomenų subjekto, vykdant 
sutartis, teikiant ar įsigyjant paslaugas ir/arba 
prekes. 

Duomenys taip pat tvarkomi, siekiant 
registruoti Duomenų subjektą jo pageidavimu 
į Duomenų valdytojo ar kito trečiojo asmens 
organizuojamus renginius, individualiems 
sveikinimams Duomenų subjektui, 
atitinkamais atvejais žemdirbių klubo 
„Žemyna“ veikloje , atlikti apklausas, siekiant 
tobulinti Duomenų valdytojo ir Duomenų 
subjekto bendradarbiavimą, vykdant 
tiesioginę rinkodarą. 

BDAR 6 str. 1 dalies: 

a) punktas - duomenų 
subjekto sutikimas 

b) punktas - sutarties 
vykdymas; 

f) punktas - teisėtas 
duomenų valdytojo  
interesas. 

6.  Ūkio identifikavimo 
kodas 

Duomenys tvarkomi siekiant sudaryti sutartį, 
ją vykdyti dėl paslaugų teikimo, prekių 
pardavimo arba jų įsigijimo, apmokėti  ir/arba 
pateikti apskaitos dokumentus (sąskaitą – 
faktūrą), vykdyti teisinius įsipareigojimus, 
nustatytus įstatymu. 

BDAR 6 str. 1 dalies: 

b) punktas - sutarties 
vykdymas. 

f) punktas - teisėtas 
duomenų valdytojo  
interesas. 

7.  Pašarų ūkio 
subjekto kodas 

Duomenys tvarkomi siekiant sudaryti sutartį, 
ją vykdyti dėl paslaugų teikimo, prekių 
pardavimo arba jų įsigijimo, apmokėti  ir/arba 
pateikti apskaitos dokumentus (sąskaitą – 

BDAR 6 str. 1 dalies: 

b) punktas - sutarties 
vykdymas. 



Puslapis 3 iš 5 

 

faktūrą), vykdyti teisinius įsipareigojimus 
nustatytus įstatymu. 

f) punktas - teisėtas 
duomenų valdytojo  
interesas. 

8.  PVM mokėtojo 
kodas 

Duomenys tvarkomi siekiant sudaryti sutartį, 
ją vykdyti dėl paslaugų teikimo, prekių 
pardavimo arba jų įsigijimo,  apmokėti  ir/arba 
pateikti apskaitos dokumentus (sąskaitą – 
faktūrą), vykdyti teisinius įsipareigojimus 
nustatytus įstatymu. 

Duomenys taip pat tvarkomi, siekiant 
registruoti Duomenų subjektą jo pageidavimu 
į Duomenų valdytojo žemdirbių klubo 
„Žemyna“ veiklą.  

BDAR 6 str. 1 dalies: 

b) punktas - sutarties 
vykdymas; 

c) punktas - duomenų 
valdytojui taikomos 
teisinės prievolės 
vykdymas. 

f) punktas - teisėtas 
duomenų valdytojo  
interesas. 

9.  Pasėlių 
deklaracijos ir ISCC 
EU savarankiškos 
deklaracijos 
duomenys 

Duomenys tvarkomi siekiant įsitikinti, kad Jūs 
ūkininkaujate vadovaudamiesi gera 
ūkininkavimo praktika, taip pat nustatytai 
prekių pirkimo – pardavimo ir/ar paslaugų 
teikimo su atidėtu mokėjimu limitą, įvertinti 
prekių pardavimo ir/ar paslaugų teikimo 
riziką, o taip pat ISCC EU savarankiškos 
deklaracijos reikalavimų  laikymosi.  

BDAR 6 str. 1 dalies: 

b) punktas - sutarties 
vykdymas; 

f) punktas - teisėtas 
duomenų valdytojo  
interesas 

Toliau nurodytus Jūsų asmens duomenis Duomenų valdytojas tvarkys tik tuo atveju, jei iš 
Duomenų valdytojo Jūs norėsite įsigyti ar įsigysite prekių su atidėtu mokėjimu arba 
norėsite, kad Duomenų valdytojas už Jūsų Duomenų valdytojui įsipareigotą pristatyti 
žemės ūkio produkciją sumokėtų avansu. Šiuos Jūsų asmens duomenis Duomenų 
valdytojas taip pat tvarkys tuo atveju, jei Jūs tinkamai nevykdysite savo įsipareigojimų 
Duomenų valdytojui ir dėl to atsiras Jūsų finansinių įsiskolinimų. 

1.  Balansas, pelno 
(nuostolių) 
ataskaita, pinigų 
srautų ataskaita 

Duomenys tvarkomi siekiant nustatyti prekių 
pirkimo – pardavimo ir/ar paslaugų teikimo su 
atidėtu mokėjimu limitą, įvertinti prekių 
pirkimo - pardavimo ir/ar paslaugų teikimo 
riziką, kai Duomenų valdytojas pagal Sutartį 
Jums sumokės avansą 

Šie duomenys taip pat bus tvarkomi tuo 
atveju, jei Jūs tinkamai nevykdytumėte savo 
įsipareigojimų Duomenų valdytojui ir dėl to 
atsirastų Jūsų finansinių įsiskolinimų. 

BDAR 6 str. 1 dalies: 

b) punktas - sutarties 
vykdymas; 

f) punktas - teisėtas 
duomenų valdytojo  
interesas 

2.  Asmens pradelstų 
finansinių 
įsipareigojimų bei 
kreditingumo 
duomenys 

Duomenys tvarkomi siekiant nustatyti prekių 
pirkimo – pardavimo ir/ar paslaugų teikimo su 
atidėtu mokėjimu limitą, įvertinti prekių 
pardavimo ir/ar paslaugų teikimo riziką,  kai 
Duomenų valdytojas pagal Sutartį Jums 
sumokės avansą 

Šie duomenys taip pat bus tvarkomi tuo 
atveju, jei Jūs tinkamai nevykdytumėte savo 
įsipareigojimų Duomenų valdytojui ir dėl to 
atsirastų Jūsų finansinių įsiskolinimų. 

BDAR 6 str. 1 dalies: 

b) punktas - sutarties 
vykdymas; 

f) punktas - teisėtas 
duomenų valdytojo  
interesas 

3.  Nekilnojamojo turto 
registro duomenys, 
susiję su duomenų 
subjekto 

Duomenys bus tvarkomi, jei Jūs ir Duomenų 
valdytojas sieksite sudaryti ar sudarysite 
Jums priklausančio nekilnojamojo turto 
pirkimo – pardavimo, nuomos, hipotekos ar 

BDAR 6 str. 1 dalies: 

b) punktas - sutarties 
vykdymas; 
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nekilnojamuoju 
turtu 

kitą sutartį, siekiant įsitikinti, jog tokia sutartis 
yra galima ir tinkama. 

Duomenys taip pat gali būti tvarkomi siekiant 
nustatyti prekių pirkimo – pardavimo ir/ar 
paslaugų teikimo su atidėtu mokėjimu limitą, 
įvertinti prekių pardavimo ir/ar paslaugų 
teikimo riziką, kai Duomenų valdytojas Jūsų 
prašymu  svarstytų galimybę mokėti avansą. 

Šie duomenys taip pat bus tvarkomi tuo 
atveju, jei Jūs tinkamai nevykdysite savo 
įsipareigojimų Duomenų valdytojui ir dėl to 
atsirastų Jūsų finansinių įsiskolinimų. 

f) punktas - teisėtas 
duomenų valdytojo  
interesas 

 

Kaip ilgai mes saugosime Jūsų duomenis: 

Mes saugosime Jūsų asmens duomenis 10 metų nuo paskutinio užsakymo įvykdymo ir/ar sutartinių 
santykių pabaigos arba iki Jūsų pareikalavimo juos ištrinti. Reikalavimo ištrinti duomenis atveju, mes 
ištrinsime duomenis, kurių mes neprivalome tvarkyti vadovaudamiesi teisės aktais keliamais 
įpareigojimais. 

Jūsų asmens duomenų apsaugos priemonės: 

Atsižvelgiant į tai, kad Duomenų valdytojas siekia apsaugoti Jūsų, kaip duomenų subjekto interesus ir 
Jūsų asmens duomenų apsaugą, Jūsų asmens duomenims tvarkyti Duomenų valdytojas įgyvendino 
atitinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti 
asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio 
kito neteisėto tvarkymo. Duomenų valdytojo vykdoma asmens duomenų saugumo ir konfidencialumo 
užtikrinimas, be kita ko, apima personalo, informacijos, IT infrastruktūros, vidaus tinklų, taip pat biurų 
pastatų ir techninių įrenginių apsaugą. 

 
Kokios yra Jūsų teisės: 
Jūs, kaip duomenų subjektas, turite plačios apimties teises, kurias galite įgyvendinti kreipdamiesi į mus: 

- Teisė susipažinti su duomenimis – Jūs turite teisę kreiptis į Duomenų valdytoją su prašymu 
suteikti informaciją, ar Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi, o jeigu asmens duomenys yra 
tvarkomi, turite teisę mūsų prašyti suteikti galimybę susipažinti su Duomenų valdytojo tvarkomais 
Jūsų asmens duomenimis; 

- Teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis – Jūs turite teisę kreiptis į Duomenų valdytoją su 
prašymu ištaisyti Jūsų asmens duomenis – tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis, 
Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;  

- Teisė ištrinti duomenis/būti pamirštam – Jūs turite teisę kreiptis į Duomenų valdytoją su prašymu 
ištrinti Jūsų asmens duomenis – tuo atveju, kai susipažinus su savo asmens duomenimis, Jūs 
nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai ir pan.;  

- Teisė reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą – Jūs turite teisę kreiptis į Duomenų valdytoją 
su prašymu apriboti (sustabdyti) Jūsų asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą – tuo 
atveju, kai, pvz. Jūs prašote ištaisyti Jūsų asmens duomenis (kol tikrinamas asmens duomenų 
tikslumas ir (ar) jie taisomi), nustatoma, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ir Jūs 
nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti, Jūs pareiškėte nesutikimą dėl Jūsų asmens duomenų 
tvarkymo, ir kt.;  

- Teisė į duomenų perkeliamumą – Jūs turite teisę kreiptis į Duomenų valdytoją su prašymu perkelti 
Jūsų asmens duomenis, t. y. Jūs turite teisę prašyti Jūsų pateiktus asmens duomenis, kurie 
Duomenų valdytojo tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, perkelti Jums ir (arba) kitam 
duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu;  

- Teisė nesutikti – Jūs turite teisę kreiptis į Duomenų valdytoją ir pareikšti nesutikimą dėl Jūsų 
asmens duomenų tvarkymo, kai asmens duomenų tvarkymas yra vykdomas vadovaujantis Jūsų 
sutikimu. 

 
Jūs taip pat turite teisę bet kada pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos 
inspekcijai el. pašto adresu ada@ada.lt arba adresu A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tačiau bet 

mailto:ada@ada.lt
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kokiais klausimais visų pirma raginame kreiptis tiesiogiai į Duomenų valdytoją žemiau nurodytais 
kontaktiniais duomenimis ir kilusius klausimus išspręsti tarpusavio komunikacijos ir bendradarbiavimo 
būdu. 
 
Jeigu norite daugiau sužinoti apie Duomenų valdytojo taikomas asmens duomenų apsaugos politiką, 
turite nusiskundimų arba norite įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto teises, prašome kreiptis į mus 
telefonu Nr. +370-37-490490 el. paštu bdar@agrokoncernas.lt arba adresu Vėrupės g. 1, Babtai, LT-
54328 Kauno r. 
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