
INFORMACINIS PRANEŠIMAS
APIE TAI, KAIP MES RENKAME, NAUDOJAME IR SAUGOME INFORMACIJĄ 

APIE MOKYMŲ DALYVIUS

UAB „VS FITNESS“ rūpinasi Jūsų informacijos apsauga. Mes laikomės Europos Sąjungos Bendrojo
duomenų apsaugos reglamento (BDAR) bei kitų įstatymų, saugančių informaciją apie Jus. Norėdami
sužinoti daugiau, atidžiai perskaitykite šį pranešimą. 

1. Kaip turėčiau skaityti šį pranešimą?

Šiame  pranešime  bus  atsakyta  į  svarbiausius  klausimus  apie  tai,  kaip  mes  renkame,  naudojame  ir
saugome informaciją apie Jus. Jei turite kokių nors klausimų arba bet kuri iš šio pranešimo dalis yra
neaiški, mūsų duomenų apsaugos pareigūnas yra pasirengęs Jums padėti, kaip aprašyta šio pranešimo 10
dalyje.  Prašome atkreipti  dėmesį,  kad bet  kokia žodžio „mes“ forma šiame pranešime reiškia  mūsų
bendrovę, kaip nurodyta pranešimo 2 skyriuje.

2. Kas yra atsakingas už mano informacijos apsaugą? 

Mes esame: UAB „VS FITNESS“;
Mūsų juridinio asmens kodas yra: 302484535;
Mūsų adresas: Tilžės g. 60, Vilnius;
El. pašto adresas: privatumas@vs-express.lt

3. Kodėl renkate informaciją apie mane?

Mes Jūsų duomenis renkame, naudojame ir saugome dėl šių priežasčių:
 kad galėtumėme su Jumis sudaryti pasaugų sutartį ir ją tinkamai vykdyti bei registracijai sporto

klube ir Jūsų paskyros valdymui – mes teikiame sporto klubo paslaugas ir pagal paslaugų sutartis
sudarome  galimybę  savo  klientams  naudotis  mūsų  sporto  klubų  VS-Fitness bei  VS-Express
paslaugomis;

 Jūsų įsigyto abonemento sustabdymui – šiuo tikslu, jei sutinkate pateikti mums informaciją apie
savo sveikatą, mes Jūsų ligos laikotarpiu galime sustabdyti Jūsų abonementą;

 patekimo  į  sporto  klubą  kontrolei  –  Jums  davus  sutikimą  Jūsų  piršto  antspaudo  duomenų
naudojimui, Jums lankantis sporto klubuose mes Jus identifikuosime pagal Jūsų piršto antspaudo
modelį.  Jums  nedavus  sutikimo  identifikacija  bus  galima  su  Jums  išduota  specialia  kortele.
Atkreipiame dėmesį,  kad naudojantis  specialia  kortele,  Jus  papildomai  identifikuojame pagal
Jūsų nuotrauką;

 spintelių  sporto  klube  atidarymui  –  spinteles  mūsų  sporto  klubuose  galite  atidaryti  Jūsų
pasirinkta identifikavimo priemone (žr. punktą esantį aukščiau);

 soliariumų įjungimui – soliariumą galite įjungti, jei Jūsų pasirinktas paslaugų planas tai leidžia,
su Jūsų pasirinkta identifikavimo priemone;

 informacinių pranešimų siuntimui – Jūsų asmens duomenis galime naudoti informacijos, kuri
aktuali  sporto klubo lankymui,  siuntimui (pvz.:  kad tam tikru laikotarpiu sporto klube nebus
vandens ar pan.);

 abonemento  suspendavimui  –  Jums  neatsiskaičius  už  suteiktas  paslaugas,  mes  galime
suspenduoti Jūsų abonementą iki tol, kol bus gautas apmokėjimas, pagal jūsų turimą abonemento
planą;

 tiesioginei  rinkodarai  –  Jums  davus  sutikimą  tiesioginei  rinkodarai,  mes  galime  Jums  siųsti
reklaminius el. pašto laiškus ar reklamines trumpąsias SMS žinutes;

 Jūsų asmens duomenys reikalingi, kad galėtumėme įvykdyti mums taikomas teisines prievoles
buhalterinės apskaitos, mokesčių bei dokumentų archyvavimo srityse;
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 mes siekiame apsaugoti savo turtą, o taip pat, incidento atveju, užtikrinti, kad būtų išsaugoti su
incidentu  susiję  įrodymai  –  šiuo  tikslu  savo sporto klubuose  esame įrengę vaizdo stebėjimo
kameras,  o  taip  pat,  vedame  įėjimo,  išėjimo,  spintelių  naudojimo,  soliariumų  naudojimo
žurnalinius įrašus (angl. logs);

 savo teisėtų interesu gynybai – jei tai būtų reikalinga, Jūsų asmens duomenis galime panaudoti
gindami savo teisėtus interesus, teismuose, ikiteisminėse ginčų sprendimo institucijose bei kitose
kompetentingose institucijose, perduoti Jūsų informaciją neteisminio skolų išieškojimo įmonėms,
o  taip  pat,  žalos  mūsų  turtui  sukėlimo  atveju,  galime  Jūsų  duomenis  perduoti  draudimo
bendrovėms.

4. Kokią informaciją turėčiau Jums pateikti ir kodėl?

Siekdami sudaryti su mumis paslaugų teikimo sutartį, Jūs privalote pateikti šią informaciją apie save:
 identifikacinius duomenis (vardą, pavardę, asmens kodą);
 kontaktinius duomenis (telefono numerį, el. pašto adresą);
 nuotrauką (tik jei naudojatės specialia kortele, kaip identifikavimo priemone).

Šios informacijos pateikimas yra reikalingas, kad mes galėtumėme su Jumis sudaryti paslaugų sutartį ir
tinkamai ją vykdyti.

5. Koks yra teisinis informacijos apie mane rinkimo pagrindas?

Mes renkame informaciją apie Jus teisėtai, nes Jūsų informacija yra reikalinga:
 paslaugų  sutarčiai  su  Jumis  sudaryti  ir  vykdyti,  įskaitant  Jūsų  registraciją  ir  paskyros

administravimą (BDAR 6 str. 1 d. b p.);
 Jūsų sveikatos  duomenų tvarkymui abonemento  sustabdymo ligos laikotarpiu,  mes remiamės

Jūsų sutikimu (BDAR 9 str. 2 d. a p.);
 Jūsų identifikavimas patekimo į sporto klubą kontrolės tikslu yra būtinas sporto klubo paslaugų

teikimui bei sudarytos paslaugų sutarties vykdymui (BDAR 6 str. 1 d. b p.);
 spintelių  atidarymas sporto klubuose yra vykdomas pagal  su Jumis sudarytą  paslaugų sutartį

(BDAR 6 str. 1 d. b p.);
 soliariumų įjungimas yra vykdomas pagal su Jumis sudarytą paslaugų sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b

p.);
 informacinių  pranešimų  siuntimui,  kurie  yra  aktualūs  sporto  klubo  veiklai,  siuntimui  mes

remiamės su Jumis sudarytos paslaugų sutarties vykdymu (BDAR 6 str. 1 d. b p.);
 abonemento suspendavimas Jums neapmokėjus suteikiamų paslaugų būtų vykdomas pagal  su

Jumis sudarytą paslaugų sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b p.);
 tiesioginės rinkodaros pranešimų siuntimui mes remiamės Jūsų sutikimu (BDAR 6 str. 1 d. a p.);
 mums taikomų teisinių prievolių buhalterinės apskaitos, mokesčių bei dokumentų archyvavimo

srityse (BDAR 6 str. 1 d. c p.);
 mes turime teisėtą  interesą užtikrinti  mūsų sporto klubo bei jame esančio mūsų inventoriaus

saugumą bei įrodymų apie įvykusį incidentą išsaugojimą, todėl savo sporto klubuose vykdome
vaizdo stebėjimą bei vedame į sporto klubus įeinančių ir išeinančių asmenų žurnalinius įrašus
(BDAR 6 str. 1 d. f p.);

 turime teisėtą interesą ginti savo teises teismuose, ikiteisminėse ginčų sprendimų institucijose ir
panašiose įstaigose, o taip pat, perduoti draudimo bendrovėms informaciją apie Jus kai padarote
žalos mums (mūsų turtui), kurį mes esame apdraudę (BDAR 6 str. 1 d. f p.).

6. Ar renkate jautrią informaciją apie mane?
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Taip, mes renkame jautrią informaciją apie Jus. Jums davus sutikimą (BDAR 9 str. 2 d. a p.) galime
tvarkyti Jūsų piršto antspaudo modelį, kuriuo būtumėte identifikuojamas praėjimo kontrolės, spintelių
atidarymo ir soliariumo įjungimo tikslais.

Taip pat, Jūsų sutikimu (BDAR 9 str. 2 d. a p.), galime tvarkyti Jūsų sveikatos duomenis. Šiuo atveju, jei
atsiunčiate mums informaciją apie savo sveikatą, prašydami sustabdyti Jūsų abonementą, mes laikome,
kad davėte sutikimą Jūsų sveikatos duomenų tvarkymui. Atkreipiame dėmesį, kad visi Jūsų sveikatos
duomenys yra ištrinami po to, kai sistemoje pažymime abonemento sustabdymo datą.

7. Ar kam nors perduodate informaciją apie mane?

Informacija apie Jus gali būti perduodama:
 valstybės ir vietos savivaldos institucijoms (pvz.: Valstybinei mokesčių inspekcijai ir pan.), tais

atvejais ir ta apimtimi, kaip tai numatyta teisės aktuose;
 mūsų  paslaugų  teikėjams  –  skolų  išieškojimo,  IT  sistemų,  IT  paslaugų,  komunikacinių  (el.

pašto), duomenų saugyklų paslaugas teikiančioms įmonėms, prisiimančioms teisės aktų asmens
duomenų apsaugos srityje numatytus įsipareigojimus dėl konfidencialumo ir saugumo;

 draudimo bendrovėms, kiek tai reikalinga draudiminių įvykių tyrimui;
 teisines  paslaugas  teikiančioms  bendrovėms,  advokatų  kontoroms,  kiek  tai  reikalinga  teisinei

pagalbai gauti ar teisėtų interesų gynybai;
 teismams,  ikiteisminių  ginčų  nagrinėjimo  institucijoms  bei  kitoms  kompetentingoms

institucijoms, kiek tai reikalinga mūsų teisėtų interesų gynybai;
 antstoliams,  kiek  tai  reikalinga  teismų,  ikiteisminių  ginčų  nagrinėjimo  institucijų  sprendimų

vykdymui.

8. Kiek laiko saugote informaciją apie mane?

Mes Jūsų informaciją saugome pagal žemiau nurodytus duomenų saugojimo laikotarpius:
 informaciją  susijusią  su  Jumis  sudarytos  paslaugų  sutarties  vykdymu  saugome  10  metų  po

sutarties  pabaigos  (pvz.:  paslaugų  sutartis,  susirašinėjimas  sutarties  vykdymo  kontekste,
mokėjimai atlikti pagal paslaugų sutartį, išsiųsti informaciniai pranešimai, nuotrauka ir pan.);

 informaciją  reikalingą  teisinių  prievolių  vykdymui  mokesčių  ir  buhalterinės  apskaitos  srityse
saugome 10 metų (pvz.: PVM sąskaitas faktūras);

 jei  duosite  sutikimą  Jūsų  piršto  antspaudo  duomenų  naudojimui,  piršto  antspaudo  modelį
saugosime  24  valandas  po  paslaugų  sutarties  pabaigos  arba  iki  sutikimo  jo  naudojimui
atšaukimo;

 Jūsų  sveikatos  duomenys  (atsiųsta  gydytojo  pažyma)  yra  ištrinama  po  to,  kai  sistemoje
pažymime laikotarpį, kuriam sustabdyti abonementą (laikotarpis sutampa su gydytojo pažymoje
nurodytu laikotarpiu, kuriuo negalite sportuoti);

 tiesioginės  rinkodaros  tikslu  Jūsų duomenis  saugosime  3  metus  arba  iki  sutikimo atšaukimo
(atkreipiame dėmesį, kad baigiantis šiam terminui galime paprašyti Jūsų pratęsti sutikimą);

 teismams ar  kitoms ginčus  nagrinėjančioms ar  teisėsaugos institucijoms teikiami  dokumentai
saugomi 1 metus po galutinio sprendimo priėmimo;

 informacija  susijusi  su draudiminių įvykiu tyrimu saugoma 1 metus,  po draudimo bendrovės
priimto sprendimo;

 teismų vykdomieji raštai, antstolių patvarkymai saugomi 10 metų po mokėjimų pabaigos;
 į  sporto klubus įeinančių ir išeinančių asmenų, spintelių bei soliariumo naudojimo žurnaliniai

įrašai saugomi 6 mėnesius; 
 vaizdo stebėjimo duomenys saugome 3 kalendorines dienas.

9. Kokios mano teisės?
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Jei norite imtis žemiau nurodytų veiksmų, prašome kreiptis į mūsų duomenų apsaugos pareigūną, kaip
tai nurodyta 10 skyriuje. Prašome atkreipti dėmesį, jog šioms teisėms taikomos teisės aktų numatytos
sąlygos ir išimtys:

 Pateikti  prašymą susipažinti  su turima informacija apie Jus, jei  tvarkome Jūsų asmens
duomenis, iš kurių galime nustatyti Jūsų tapatybę;

 pateikti prašymą ištaisyti ar papildyti turimą informaciją apie Jus;
 pateikti prašymą ištrinti apie Jus, kai:

o Jūsų duomenis tvarkome sutikimo pagrindu;
o Jūsų duomenis tvarkome neteisėtai;
o Jūsų duomenys tvarkomi mūsų teisėto intereso pagrindu ir Jūs nuginčijate mūsų

teisėtą interesą;
o Jūsų  duomenys  nebėra  reikalingi,  kad  būtų  pasiekti  tikslai,  kuriems  jie  buvo

renkami;
o mums taikoma teisinė prievolė ištrinti informaciją apie Jus;

 pateikti mums prašymą apriboti apie Jus turimos informacijos tvarkymą kai ginčijate 
duomenų tikslumą ar prieštaraujate duomenų tvarkymui, nesutinkate, kad būtų ištrinti 
neteisėtai tvarkomi Jūsų duomenys, ar duomenų Jums reikia, siekiant pareikšti, vykdyti 
arba apginti teisinius reikalavimus;

 nesutikti  su  Jūsų informacijos  rinkimu,  naudojimu ir  saugojimu mūsų bendrovėje,  kai
tvarkydami  Jūsų  duomenis  vadovaujamės  teisėtų  interesu  kaip  duomenų  tvarkymo
pagrindu;

 pateikti prašymą išeksportuoti Jūsų duomenis jei duomenis mums pateikėte susistemintu,
įprastai  naudojamu formatu ir  davėte sutikimą tokių duomenų tvarkymui arba turime
tvarkyti šiuos duomenis siekdami įvykdyti sutartį su Jumis;

 bet  kuriuo  metu  atšaukti  sutikimą  Jūsų  asmens  duomenų  rinkimui,  naudojimui  ir
saugojimui;

 pateikti  skundą  Valstybinei  duomenų  apsaugos  inspekcijai  (daugiau  informacijos
vdai.lrv.lt).

10. Kaip galite man padėti?

Jeigu Jūs turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su tuo, kaip mes renkame, naudojame ir
saugome duomenis apie Jus, mūsų duomenų apsaugos pareigūnas yra pasirengęs Jums padėti. Su juo 
galite susisiekti el. pašto adresu: privatumas@vs-express.lt
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https://vdai.lrv.lt/

