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Patvirtinta Lietuvos psichologų valdybos posėdyje 2021 m. gegužės 18 d 

LIETUVOS PSICHOLOGŲ SĄJUNGOS 

PRIVATUMO POLITIKA 

 

Lietuvos psichologų sąjungai (toliau — LPS) yra svarbi Jūsų – LPS narių, klientų bei 

kitų duomenų subjektų asmens duomenų apsauga. Todėl įsipareigojame gerbti ir saugoti kiekvieno 

duomenų subjekto privatumą. 

Šioje Privatumo politikoje pateikiama informacija apie LPS vykdomą asmens duomenų 

tvarkymą, saugojimą ir duomenų subjektų teises. 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Duomenų valdytojo rekvizitai: 

Lietuvos psichologų sąjunga, registracijos kodas 190748553, adresas Naugarduko g. 34, LT-03228 

Vilnius, tel. +370 673 31197, el. paštas lps@psichologusajunga.lt. 

 

2. Kiekvieną kartą, lankydami LPS priklausančią interneto svetainę, sutinkate su sąlygomis, 

aprašytomis šioje Privatumo politikoje. Todėl atidžiai jas perkaitykite. 

 

3. Jeigu Jūs lankotės LPS interneto svetainėje, LPS taip pat renka informaciją, kuri atskleidžia jos 

teikiamų paslaugų naudojimo ypatumus arba automatiškai generuoja vizitų statistiką. 

 

4. Nepilnamečiai asmenys iki 16 metų amžiaus, negali teikti jokių asmens duomenų per LPS interneto 

svetainę be tėvų ar teisėtų globėjų raštiško sutikimo. 

 

5. Pagrindinės sąvokos - Privatumo politikoje išvardintos sąvokos suprantamos taip, kaip jos 

apibrėžtos 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 (toliau 

– Reglamentas) ir kituose Lietuvos Respublikos teises aktuose. 

5.1. Asmens duomenys — bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba 

kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, 

yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, pagal tokį identifikatorių, kaip 

vardas ir pavardė, asmens identifikavimo numeri, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių 

arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, 

kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius. 

5.2. Duomenų tvarkymas — bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su 

asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai 

rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, 

susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais 

naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba 

sunaikinimas. 

5.3. Duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, 

kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne. Tačiau valdžios 

institucijos, kurios pagal Sąjungos arba valstybės narės teisę gali gauti asmens duomenis vykdydamos 

konkretų tyrimą, nelaikomos duomenų gavėjais; tvarkydamos tuos duomenis, tos valdžios institucijos 

laikosi taikomų duomenų tvarkymo tikslus atitinkančių duomenų apsaugos taisyklių. 
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5.4. Trečioji šalis – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri nėra 

duomenų subjektas, duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojas, arba asmenys, kuriems tiesioginiu 

duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgaliojimu leidžiama tvarkyti asmens duomenis. 

5.5. Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas 

tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais 

kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys. 

5.6. Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio duomenys yra tvarkomi. 

5.7. Specialiųjų kategorijų duomenys – asmens duomenys, atskleidžiantys asmens rasinę ar etinę 

kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus, narystę profesinėse sąjungose, 

duomenys, atskleidžiantys sveikatos duomenis, asmens lytinį gyvenimą, lytinę orientaciją. 

5.8. LPS narys – tai psichologas, turintis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytas tvarka 

pripažintą psichologo išsilavinimą, užsiimantis psichologo profesine veikla ir LPS įstatų nustatyta 

tvarka esantis jos nariu. 

5.9. Klientas – tai fizinis asmuo, su kuriuo LPS narys (psichologas) užmezga profesinį bendravimą, 

kuriam informuoto sutikimo pagrindu teikia psichologines paslaugas ir kuris LPS norminių 

dokumentų nustatyta tvarka kreipiasi į LPS dėl LPS nario profesinės veiklos pažeidimų.  

5.10. Kitos Privatumo politikoje naudojamos sąvokos yra suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos ir 

aiškinamos Reglamente ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose. 

 

II. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS, SAUGOJIMAS IR NAUDOJIMAS 

6. LPS renka ir tvarko Jūsų asmens duomenis vadovaudamasi Europos Sąjungos ir Lietuvos 

Respublikos asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytais pagrindais 

bei kontroliuojančių institucijų nurodymu:  

6.1. Jums sutikus, aiškiai apibrėžtiems subjektams; 

6.2. Įstaigoms ir organizacijoms pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus; 

6.3. Jūsų sutikimu tretiesiems asmenims, kuris gautas dėl konkretaus atvejo. 

 

7. Privatumo politikoje nurodytais tikslais Jūsų asmens duomenys tvarkomi, kai LPS tai daryti 

įpareigoja teisės aktai, sutartis su Jumis, LPS teisėtas interesas, kai tvarkyti duomenis būtina, kad 

būtų apsaugoti gyvybiniai duomenų subjekto (Jūsų) interesai, ar jei esame gavę Jūsų sutikimą dėl 

asmens duomenų tvarkymo. Paprastai LPS Jūsų asmens duomenis tvarko šiais tikslais: 

7.1. Suteikdami Jums paslaugas, parduodami užsakytas prekes; 

7.2. LPS vykdomos veiklos tikslu (tobulindami savo paslaugas, vystydami veiklą, vidaus 

administravimo ir kt.); 

7.3. Administruodami, atsakydami į Jūsų užklausas ar siekdami išspręsti kilusias problemas; 

7.4. Administruodami svetainę, siekdami pagerinti svetainės veikimą, kad Jūs galėtumėte lengvai ir 

patogiai rasti tai, ko ieškote joje; 

7.5. Apmokėjimo per pasirinktą išorinį bankinių paslaugų teikėją už suteiktas paslaugas; 

7.6. Buhalterinės apskaitos; 

7.7. Išieškodami ir administruodami skolas, pateikdami teisinius reikalavimus, siekdami jų įvykdymo 

ir gynimo, patys gindamiesi nuo ieškinių ir skundų; 

7.8. Komunikacijos; 

7.9. Gaudami Jūsų nuomonę (grįžtamąjį ryšį) apie LPS; 

7.10. Tiesioginės rinkodaros (pvz., naujienlaiškių siuntimui, individualių pasiūlymų teikimui, 

įvertinti ir analizuoti rinką, paslaugas, produktus, klientus ir kt.). Šiuo tikslu asmens duomenys bus 

tvakomi tik gavus Jūsų sutikimą. Sutikimą galėsite bet kuriuo metu atšaukti paspaudę atitinkamą 

prenumeratos atsisakymo nuorodą Jums siunčiamame pranešime arba kreipdamiesi į LPS 

elektroniniu paštu lps@psichologusajunga.lt. 

7.11. Skundų dėl LPS narių profesinės veiklos nagrinėjimo tikslu; 
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7.12. Kitais tikslais, esant Jūsų sutikimui. 

 

 

 

8. Paprastai Jūsų asmens duomenis mes gauname tiesiogiai iš Jūsų, kuomet Jūs lankotės svetainėje, 

naudodamiesi elektroninėmis paslaugomis, registruodamiesi į įvairius renginius, mokymus, 

seminarus ir kitais atvejais. Tokiu būdu mes iš Jūsų gauname šią informaciją: 

8.1. Vardas 

8.2. Pavardė 

8.3. Gimimo data 

8.4. Gyvenamosios vietos adresas 

8.5. Telefono numeris 

8.6. Elektroninio pašto adresas 

8.7. Išsilavinimas, kvalifikacijos tobulinimo 

8.8. Duomenis apie apmokėjimo už suteiktas paslaugas būdą 

8.9. Kitus duomenis, kurie yra gali būti renkami Jūsų sutikimu ir kurie apibrėžiami išsamiai tuo metu, 

kai iš Jūsų prašoma sutikimo. 

9. Jei Jūs dalyvaujate LPS organizuojamuose renginiuose, Jums sutikus, gali būti fiksuojamas Jūsų 

atvaizdas, Jūsų nuotrauka gali būti skelbiama socialiniuose tinkluose, žiniasklaidos priemonėse. Jei 

Jūsų nuotrauka skelbiama socialiniuose tinkluose, atsižvelgiant į socialinio tinklo naudojamas veidų 

atpažinimo priemones ir tai, kokią informaciją apie save esate pateikę socialiniuose tinkluose, 

atitinkamai gali būti nurodyti ir Jūsų vardas, pavardė, socialinio tinklo naudotojo vardas. 

10. Informaciją apie Jus mes galime gauti netiesiogiai, iš kitų asmenų, jei kitas asmuo perka prekes/ 

užsako paslaugas mūsų svetainėje ir nurodo Jūsų, kaip prekių/ paslaugų gavėjo, asmens duomenis 

(tokius kaip vardą, pavardę, telefono numerį, adresą), mes galime gauti duomenis apie Jus iš 

organizacijų ir asmenų, kuriuos/ kurias atstovaujate. Taip pat netiesiogiai, iš kitų asmenų, taip pat 

galime gauti informaciją, kurią pateikėte registruodamiesi į mūsų organizacijos renginius ar 

konsultacijas, naudojantis trečiųjų asmenų registracijos sistemomis (pvz. www.visitorify.com) 

(įskaitant informaciją apie rezervacijų panaikinimus). 

 

11. Asmens duomenų saugojimas: 

11.1. LPS klientų asmens duomenis saugo ne ilgiau, negu to reikalauja asmens duomenų tvarkymo 

tikslai bei reglamentuoja  teisės aktai. Pasibaigus asmens duomenų saugojimo terminui, duomenys 

bus tuoj pat ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti. 

11.2. LPS siekia nesaugoti pasenusios informacijos, todėl siekia užtikrinti, kad asmens duomenys 

būtų nuolatos atnaujinami ir teisingi. 

11.3. Jūsų asmens duomenys saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų, įgyvendinus 

organizacines ir technines asmens duomenų saugumą užtikrinančias priemones. Tačiau, nors ir 

imamės tinkamų veiksmų Jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama 

operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs. 

11.4. Tiesioginės rinkodaros tikslais LPS tvarkys asmens duomenis ne ilgiau nei 3  metus nuo Jūsų 

sutikimo gavimo arba iki sutikimo atšaukimo, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau. 

11.5. Asmens duomenis, kurie bus surinkti Jums dalyvaujant LPS organizuojamame renginyje, 

saugosime laikotarpiu nuo registracijos į renginį momento iki renginio pabaigos bei 1 metus nuo 

renginio pabaigos. Jums sutikus, kad Jūsų nuotrauka iš renginio būtų skelbiama socialiniuose 

tinkluose, žiniasklaidoje Jūsų nuotrauka LPS administruojamoje socialinio tinklo paskyroje bus 

saugoma 1 metus, o žiniasklaidos priemonėse – tiek, kiek yra numatyta žiniasklaidos priemonės 

valdytojo. 

11.6. Jei registruojatės į renginį, vykdomą nuotoliniu būdu, Jūsų asmens duomenų, įskaitant, vaizdo, 

pokalbio garso LPS neįrašo ir jų nesaugo, tačiau įrašai gali būti atliekami ir saugomi įrankio, kuris 



4 
 

naudojamas renginiui, valdytojo. Atkreipkite dėmesį į nuotoliniu būdu renginiui naudojamo įrankio 

nustatymus ir, jei reikia, pakeiskite juos, atsižvelgdami į savo preferencijas. Jei Jūs nuspręsite savo 

tikslais įrašyti nuotoliniu būdu vykdomą renginį, mes už tokį Jūsų pasirinkimą neatsakome. Iki 

renginio pradžios turėtumėte susipažinti su konferencijai ar renginiui naudojamo įrankio valdytojo 

privatumo politika, valdytojo nurodytais duomenų saugojimo terminais. 

11.7. Asmens duomenų saugojimas gali būti ir ilgesnis nei numatyta 11 punkte, jei tokie  ilgesni 

terminai būtų būtini siekiant pateikti teisinius reikalavimus, apginti teisinius interesus, ar ilgesni 

saugojimo terminai būtų privalomi vykdant su dokumentų archyvavimu susijusius reikalavimus ar 

kitus teisės aktuose nustatytus reikalavimus. 

 

12. Jūsų asmens duomenų saugumas mums ypatingai svarbus, todėl visus asmens duomenis LPS 

tvarko griežtai laikydamasi konfidencialumo principo. Naudodamiesi svetaine, registruodamiesi į 

renginius, Jūs taip pat privalote tinkamai saugoti savo asmens duomenis.  

 

13. Asmens duomenų perdavimas: 

13.1. Paprastai Jūsų asmens duomenimis LPS nesidalina su kitais asmenimis. 

13.2. Asmens duomenys gali būti perduodami šiems gavėjams: 

13.2.1. Registracijos į renginius/ konsultacijas sistemų valdytojams; 

13.2.2. Teisines paslaugas mums teikiantiems asmenims; 

13.2.3. Mokėjimo paslaugas LPS teikiantiems asmenims; 

13.2.4. Buhalterinės apskaitos paslaugas teikiantiems asmenims, auditoriams, kitiems konsultantams, 

pasitelktiems duomenų tvarkytojams; 

13.2.5. Valstybės institucijoms, teisėsaugos įstaigoms bei kitiems asmenims Lietuvos Respublikos 

teisės aktų nustatyta tvarka. 

13.3. Gavę Jūsų sutikimą asmens duomenis galėsime teikti ir kitiems asmenims. 

13.4. Trečiosioms šalims galime suteikti statistinę informaciją apie svetainės lankytojus, tačiau ši 

informacija nebus naudojama jokiam atskiram lankytojui identifikuoti. 

13.5. Jeigu Jūsų asmens duomenis atskleisime kitoms duomenų gavėjų grupėms nei nurodyta šioje 

Privatumo politikoje apie tai Jus informuosime ne vėliau kaip atskleidžiant duomenis pirmą kartą, 

išskyrus, jei tokią informaciją jau būsime pateikę Jums anksčiau. 

13.6. Perduodami Jūsų asmens duomenis kitiems asmenims mes užtikriname perduodamų asmens 

duomenų saugumą. 

 

14. Slapukai. Šiuo metu slapukai nėra naudojami. 

 

IV. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

15. Duomenų subjektas (LPS narys, klientas ir kt.), kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo 

(LPS) veikloje, turi šias  teises, įtvirtintas Reglamente: 

15.1. Žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą; 

15.2. Susipažinti su LPS tvarkomais savo asmens duomenimis; 

15.3. Reikalauti ištaisyti asmens duomenis arba papildyti neišsamius asmens duomenis, atsižvelgiant 

į  asmens duomenų tvarkymo tikslus; 

15.4. Reikalauti ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam"); 

15.5. Apriboti savo asmens duomenų tvarkymą; 

15.6. Nesutikti su asmens duomenų tvarkymu; 

15.7. Teisė į asmens duomenų perkėlimą. 

16. Įgyvendinant šias teises, Jūs galite pateikti raštišką prašymą ar nurodymą LPS vienu iš žemiau 

nurodytų ir Jums patogiu būdu: raštu – Naugarduko g. 34, LT-03228 Vilnius, arba el. paštu – 

lps@psichologusajunga.lt. 
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17. LPS, gavusi tokį prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo kreipimosi dienos, 

pateikia atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus arba atsisako juos atlikti. Šis terminas gali 

būti pratęstas dar 2 mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. LPS apie termino 

pratęsimą ir priežastis informuoja Duomenų subjektą per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos.  

18. Duomenų subjektų teisės nėra absoliučios ir gali būti ribojamos Reglamente nustatytais 

pagrindais. 

19. LPS interneto svetainėje gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir 

paslaugas, kurių LPS nekontroliuoja ir neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą 

ir privatumą. Todėl turite perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir 

paslaugoms, kuriomis naudojatės. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

20. Susipažinti su LPS Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos aprašu galite LPS internetinėje 

svetainėje skyrelyje „ Asmens duomenų apsauga“. 

16. Jei dėl šios LPS Privatumo politikoje pateiktos informacijos kyla klausimų, Duomenų subjektas 

gali kreiptis bet kuriuo Jam patogiu būdu: 

Raštu – Naugarduko g. 34, LT-03228 Vilnius. 

El. paštu – lps@psichologusajunga.lt. 

Tel. +370 673 31197 

 

 

__________________________________________ 
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