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PRANEŠIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO IR ATVAIZDO NAUDOJIMO
/
NOTICE REGARDING PROCESSING OF PERSONAL DATA AND USE OF IMAGE
DUOMENŲ VALDYTOJAI / DATA CONTROLLERS
Jūsų asmens duomenų valdytojai yra Lietuvos
Respublikos finansų ministerija, juridinio asmens kodas
288601650, buveinės adresas Lukiškių g. 2, Vilnius ir
Asociacija „Lithuanian Financial Markets Institute“,
juridinio asmens kodas 302928627, buveinės adresas
Jogailos g. 4, Vilnius (toliau – Duomenų valdytojai).

Ministry of Finance of the Republic of Lithuania, code
of legal entity 288601650, address Lukiškių g. 2,
Vilnius and Association “Lithuanian Financial Markets
Institute“, code of legal entity 302928627, address
Jogailos g. 4, Vilnius are going to be the data controllers
of your personal data (the “Data controllers“).

ASMENS DUOMENYS / PERSONAL DATA
Duomenų valdytojai ketina teisėto intereso pagrindu
toliau nurodytais tikslais tvarkyti Jūsų duomenis,
kuriuos nurodysite konferencijos „7-oji Kasmetinė
tarptautinė finansų rinkų konferencija“ (toliau –
Konferencija) registracijos formoje, t. y. Jūsų vardą,
pavardę, atstovaujamą organizaciją, telefono
numerį ir elektroninį paštą. Jeigu nepateiksite savo
duomenų, Duomenų valdytojai negalės tinkamai
organizuoti konferencijos, jos eigos.

Data controllers intend to process your data provided in
a registration form for the conference “The 7th
International
Financial
Markets
Conference”
(the “Conference”), i.e. your name, surname,
represented organization, phone number and email
address on the basis of legitimate interest and in
accordance with the purposes for processing as listed
below. In case you do not provide us with your personal
data, Data controllers will not be able to properly
organize the Conference, its course.

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS / STORAGE OF PERSONAL DATA
Jūsų asmens duomenis, pateiktus registracijos metu, Your personal data provided during the registration
saugosime ne ilgiau nei 6 mėnesius nuo Konferencijos process will be stored for no longer than 6 months after
pabaigos.
the Conference.
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI / PURPOSES FOR PROCESSING PERSONAL DATA
Jūsų pateiktus asmens duomenis naudosime
Konferencijos organizavimo tikslu. Jūsų asmens
duomenis galime perduoti tvarkyti tretiesiems
asmenims, kurie padeda mums organizuoti šį renginį ir
administruoti internetinį puslapį ar teikia kitas susijusias
paslaugas, kurioms yra būtini šie asmens duomenys.

We will use your personal data for the purpose of
Conference organization. We may transfer your
personal information to third parties that help us
organize this event and administer the website or
provide other related services for which personal data
information is required.

Mes neatskleisime trečiosioms šalims Jūsų asmens
duomenų jokiais kitais atvejais nei nustatyta šiame
Pranešime, prieš tai negavę išankstinio Jūsų sutikimo,
išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos
įstatymus mes privalėsime tai padaryti.

We will not disclose your personal data to any third
parties except for the purposes listed in this Notice
without your prior consent, unless we have a legal
obligation to do so pursuant to the laws of the Republic
of Lithuania.

JŪSŲ TEISĖS / YOUR RIGHTS
Jūs turite šias teises, susijusias su Jūsų asmens
duomenimis: (i) prašyti, kad Duomenų valdytojai leistų
susipažinti su duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų,
arba apribotų duomenų tvarkymą; (ii) teisę nesutikti,
kad duomenys būtų tvarkomi; (iii) teisę atšaukti

You have the following rights in relation to your
personal data: (i) to request that Data controllers would
allow access to personal data, correct or delete it or to
limit the processing of data; (ii) the right to object to the
data processing; (iii) the right to withdraw consent;
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sutikimą; (iv) teisę pateikti
duomenų apsaugos inspekcijai.

skundą

Valstybinei (iv) the right to lodge a complaint to the State Data
Protection Inspectorate.

KONTAKTINĖ INFORMACIJA / CONTACT INFORMATION
Kilus klausimams ir / ar siekiant pasinaudoti Should you have any questions and / or seek to exercise
nurodytomis teisėmis, prašome kreiptis el. paštu: the rights listed above, please contact us by e-mail:
dap@finmin.lt
dap@finmin.lt
Užpildydami registracijos anketą Jūs patvirtinate, kad susipažinote su šiame Pranešime išdėstyta informacija. /
Upon registration you confirm that you have read the information provided in this Notice.

