Kauno technologijos universiteto
Elektroninio pašto paslaugos duomenų
apsaugos informavimo pranešimas
Duomenų rinkimo ir naudojimo tikslas
Remiantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 18 d.
įsakymu Nr. V-1348, Kauno technologijos universitetas, veikdamas kaip paslaugos
administratorius, teikia Jūsų Institucijai elektroninio pašto paslaugas.
Šių paslaugų metu yra renkami Jūsų Asmens duomenys, todėl šiuo pranešimu mes
norime Jums pateikti informaciją apie tai, kokie duomenys, kokiu tikslu, kuriam laikui ir t.t yra
renkami. Taip pat norime Jus informuoti apie tai, kokias teises Jūs turite bei kur galite dėl jų
kreiptis.
Jeigu Jums reikėtų daugiau informacijos, Jums gali padėti Jūsų Institucijos atstovai.

Kokius duomenis mes renkame ir kodėl?
Tikslas

Duomenys
Tikslus tam tikro įvykio laikas, tarnybinės stoties

Užtikrinti paslaugos teikimą bei
apsaugą nuo kibernetinių nusikaltimų.

pavadinimas, kurioje fiksuotas prisijungimas , protokolas,
kuriuo buvo prisijungta, IP adresas, el. pašto dėžutė, prie
kurios buvo jungiamasi, el. pašto dėžutė, į kurią buvo
pristatytas serverį pasiekęs laiškas.

Spręsti technines problemas,
susijusias su paslaugos teikimu.

Teikti elektroninio pašto paslaugą Jūsų
Institucijai.

Tikslus operacijos laikas, serverio pavadinimas, kuriame
fiksuotas

prisijungimas,

protokolas,

kuriuo

buvo

prisijungta, IP adresas.

El.pašto dėžutė, el. pašto laiškai.
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Kiek laiko duomenys bus saugomi?
Nutraukus paslaugos teikimą naudotojui, el. pašto paskyra ir su ja susiję duomenys yra
saugomi šešis mėnesius. Po šešių mėnesių el. pašto paskyra ir su ja susiję duomenys yra
naikinami.

Kam duomenys gali būti perduodami?
Jūsų Asmens duomenys nebus perduodami tretiesiems asmenims, išskyrus tuos
atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus mes privalėsime perduoti duomenis
kreipiantis institucijoms. Kitais atvejais duomenys trečiosioms šalims nebus perduodami. .

Kokias teises Jūs turite ir kaip jomis pasinaudoti?
•

Jūs turite teisę susipažinti su duomenimis, kurie yra susiję su Jūsų el. pašto paskyra;

•

Jūs turite teisę prašyti patikslinti savo duomenis, jeigu jie yra netikslūs;

•

Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją adresu: ada@ada.lt,
jeigu manote, kad Jūsų teisės, teikiant šią paslaugą, buvo pažeistos.

Kaip Jums pasinaudoti savo teisėmis?
•

Jeigu norite pareikšti savo teisės dėl šių duomenų (Institucija, el.pašto adresas), turite
kreiptis į savo Institucijos atsakingą darbuotoją ar Institucijos administraciją.
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