
 

 

PRIVATUMO POLITIKA 
 

Ši privatumo politika (toliau – Politika) nustato pagrindines heavyfinance.eu (toliau – HEAVY FINANCE) 

interneto svetainės lankytojų, naujienlaiškių prenumeratorių, klientų, jų atstovų, naudos gavėjų bei kandidatų 

į su HEAVY FINANCE susijusias siūlomas darbo pozicijas asmens duomenų tvarkymo sąlygas. 

Informuojame, jog asmens duomenų valdytojas yra UAB HEAVY FINANCE, įmonės kodas 305576227, 

adresas Birutės g. 18-1, Vilnius, Lietuva (toliau – Operatorius) . 

Iškilus bet kokiems su Jūsų asmens duomenų apsauga ar šia Politika susijusiems klausimams, galite su mumis 

susisiekti el. paštu info@heavyfinance.eu. 

Tvarkydami Jūsų duomenis, vadovaujamės ne tik šia Politika, bet ir Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, 

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių 

įstatymu ir kitais taikytinais teisės aktais bei priežiūros institucijų nurodymais ir rekomendacijomis. 

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis laikomės teisėtumo, sąžiningumo, skaidrumo, duomenų tvarkymo 

apimties ir laiko ribojimo (mažinimo), tikslumo principų, nerenkame, nereikalaujame iš duomenų subjektų 

pateikti ir netvarkome tų duomenų, kurie nėra reikalingi. 

Ši Politika gali būti atnaujinama. Tokiais atvejais atnaujinta Politikos versija publikuojama HEAVY 

FINANCE interneto svetainėje.  

1. Asmens duomenų tvarkymas sutelktinio finansavimo paslaugų teikimo, asmens tapatybės 
nustatymo, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo reikalavimų įgyvendinimo tikslu 

1.1. Operatorius tvarko savo klientų (jų atstovų, darbuotojų) bei klientų prievoles užtikrinančių asmenų 
duomenis sutelktinio finansavimo paslaugų teikimo tikslu, be kita ko, įskaitant ir: 

1.1.1. pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų įgyvendinimą; 

1.1.2. ginčų sprendimą; 

1.1.3. įsiskolinimų Operatoriui administravimą; 

1.1.4. kitų Operatoriaus veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose numatytų reikalavimų 
įgyvendinimą. 

1.2. Minėtu tikslu tvarkomi šie Operatoriaus klientų (jų atstovų, darbuotojų) bei klientų prievoles 
užtikrinančių asmenų asmens duomenys: 

1.2.1. asmens tapatybę patvirtinantys duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data ir pan.); 

1.2.2. kontaktiniai duomenys (gyvenamosios vietos adresas, el. pašto adresas, telefono numeris ir 
pan.); 

1.2.3. duomenys apie duomenų subjekto ryšius su juridiniais asmenimis (pareigos atstovaujamoje 
bendrovėje ir pan.); 

1.2.4. duomenys, kliento naudojami prisijungimui prie HEAVY FINANCE interneto svetainėje 
esančios kliento paskyros (kliento naudotojo ID, slaptažodis ir pan.); 

1.2.5. finansiniai duomenys (asmens kreditingumo reitingas, finansiniai įsipareigojimai, pajamos, 
duomenys apie nuosavybę, paskolas, informacija apie HEAVY FINANCE platformoje 
sudarytus sandorius, jų apimtį ir pan.); 

1.2.6. duomenys apie kliento (finansuotojo) turimas žinias bei patirtį investavimo srityje; 

1.2.7. kitus duomenis, kuriuos Jūs pateikiate ir (ar) kurie yra būtini Operatoriaus paslaugų teikimui. 

1.3. Jums norint prisijungti prie HEAVY FINANCE platformos per Jūsų Facebook ar Google paskyrą, mes 
galime gauti Jūsų duomenis (vardą ir pavardę, el. pašto adresą, profilio nuotrauką ir (ar) kitus duomenis) 
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iš šių platformų. Apie tikslų asmens duomenų, kurie yra mums perduodami siekiant prisijungti prie 
platformos, sąrašą Jus atskirai informuos minėtos platformos (prieš šiuos duomenis perduodant mums). 

1.4. Klientų asmens duomenys yra saugomi 10 metų nuo sandorio įvykdymo, atitinkamos paraiškos 
pateikimo ar operacijos įvykdymo dienos, išskyrus atvejus, kai teisės aktai nustato ilgesnius tokių 
duomenų saugojimo terminus. 

2. Asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslu 

 
2.1. HEAVY FINANCE svetainėje galite užsiprenumeruoti naujienlaiškius apie naujausius svetainėje 

skelbiamus sutelktinio finansavimo projektus, taip pat naujienas susijusias su HEAVY FINANCE 
veikla. Pastaruoju atveju, Operatorius tvarko Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu, t. y. 
atitinkamų naujienlaiškių siuntimo tikslu. 

2.2. Atitinkamo asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas, išreiškiamas užsiprenumeravus 
HEAVY FINANCE naujienlaiškius mūsų interneto svetainėje. Minėtu tikslu Operatorius tvarko Jūsų 
vardą bei elektroninio pašto adresą. 

2.3. Šių Jūsų asmens duomenų saugojimo laikotarpis yra 3 metai nuo Jūsų sutikimo gavimo dienos, nebent 
tokį savo sutikimą Jūs atšaukiate iki nurodyto saugojimo termino pabaigos. 

2.4. Operatorius, vadovaudamasis Elektroninių ryšių įstatymo 69 str. 2 d., taip pat gali tvarkyti esamų klientų 
duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu teisėto bendrovės intereso pagrindu. 

2.5. Jūs turite teisę bet kuriuo metu atsisakyti Jums siunčiamų HEAVY FINANCE naujienlaiškių. Tai 
padaryti galite paspaudę tam skirtą nuorodą siunčiamų naujienlaiškių apačioje arba kreipdamiesi į mus 
raštu (el. paštu info@heavyfinance.eu). 

3. Asmens duomenų tvarkymas Jums pateikus užklausas 

3.1. Jums susisiekus su Operatoriumi el. paštu, telefonu, pateikus užklausas per socialinių tinklų paskyras ar 
bet kokiu kitu būdu, Operatorius tvarko Jūsų pateiktus asmens duomenis siekdama administruoti gautas 
užklausas, užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, esant reikalui – vykdyti įvairius teisinius reikalavimus 
bei ginti Operatoriaus interesus. Šių duomenų tvarkymo pagrindas numatytais atvejais yra Operatoriaus 
teisėtas interesas. 

3.2. Pateikiant užklausą prašome laikytis bent minimalių asmeninės informacijos apsaugos reikalavimų – 
nenurodykite perteklinių asmens duomenų, kurie nėra būtini siekiamam tikslui, t. y. užklausos, skundo, 
laiško ar prašymo išdėstymui. 

3.3. Kartu su užklausa Operatoriui Jūsų pateikti asmens duomenys įprastai yra saugomi iki 3 metų. 
Saugojimo laikotarpis gali priklausyti nuo Operatoriui pateikiamų asmens duomenų turinio ir pobūdžio, 
taip pat kitų aplinkybių. Jeigu tai yra būtina Operatoriaus (ar kitų asmenų) teisių ir teisėtų interesų 
gynybai, tinkamam užklausų administravimui, skundo nagrinėjimui ar ginčo sprendimui, taip pat kitais 
teisės aktuose nurodytais atvejais – Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi ir ilgesnį laikotarpį. 

4. Asmens duomenų tvarkymas statistikos tikslu 

4.1. Operatorius, vykdydamas Sutelktinio finansavimo įstatymo reikalavimus, tvarko Jūsų asmens duomenis 
statistiniais tikslais (pvz., sudarytų sandorių suma, investicijų suma ir pan.). Šie duomenys yra tvarkomi 
tokiu būdu, kad neliktų galimybės identifikuoti konkretų duomenų subjektą. 

4.2. Šiuo tikslu tvarkomų asmens duomenų saugojimo terminas priklauso nuo Operatoriui taikomų teisės 
aktų reikalavimų, reglamentuojančių Operatoriaus pareigą skelbti statistinius duomenis. 

5. Kandidatų į darbuotojus asmens duomenų tvarkymas 

5.1. Operatorius Jūsų asmens duomenis (CV, motyvacinį laišką ar pan.) tvarko kai atitinkamą informaciją 
pateikiate kandidatuodami į Operatoriaus siūlomą darbo poziciją. Atitinkamų Jūsų asmens duomenų 
tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas, išreiškiamas pateikiant atitinkamus duomenis. 

5.2. Jūsų pateiktų duomenų saugojimo terminas priklauso nuo Operatoriaus vykdomos atrankos į konkrečią 
darbo poziciją trukmės. Pasibaigus atitinkamai atrankai Operatorius Jūsų asmens duomenis tvarkys tik 
tuo atveju, jeigu Jūs dėl to išreikšite atskirą sutikimą. 
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5.3. Jums pateikus Operatoriui savo CV, motyvacinį laišką ar kitus asmens duomenis mums nepaskelbus 
jokios atrankos, atitinkami Jūsų duomenis gali būti saugomi ir naudojami vėlesnių personalo atrankų 
tikslais iki 1 metų. 

5.4. Siųsdami Operatoriui savo CV, motyvacinį laišką ar kitus asmens duomenis vykdomų ar ateityje 
vykdytinų atrankų panaudojimui, laikykitės bent minimalių duomenų apsaugos reikalavimų ir neteikite 
perteklinės informacijos, kuri būtų nesusijusi su Jūsų kandidatūra. 

6. Asmens duomenų šaltiniai ir gavėjai 

6.1. Jeigu šioje Politikoje nenurodyta kitaip, duomenis apie Jus gauname tiesiogiai iš Jūsų (pvz., Jums 
registruojantis HEAVY FINANCE platformoje). Vertindami projektų savininkų patikimumą 
Sutelktinio finansavimo įstatymo ir Lietuvos banko priimtų teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat 
administruodami paskolos sutartis finansuotojų naudai, spręsdami ginčus ir (ar) kitais šioje Politikoje 
nurodytais atvejais turime teisę gauti papildomus šioms procedūroms tinkamai atlikti reikalingus su 
Jumis susijusius duomenis iš trečiųjų šaltinių (pvz., valstybinių registrų, kredito biuro sistemų ir kt.). 
Kiek tai susiję su platformos operatoriaus pasikeitimu, iki platformos operatoriaus pasikeitimo dienos 
ankstesniojo platformos operatoriaus šioje Politikoje nurodytais tikslais tvarkyti Jūsų asmens duomenys 
platformos perkėlimo dieną saugiai perduodami Operatoriui (t. y. naujajam platformos operatoriui). 
Pastarasis gautus duomenis tvarko siekiant tų pačių Politikoje nurodytų tikslų įgyvendinimo, tokiu būdu 
užtikrinant platformos veiklos tęstinumą.  

6.2. Operatorius, vykdydamas savo veiklą, gali pasitelkti tam tikrus paslaugų teikėjus (pavyzdžiui, duomenų 
saugojimo paslaugas teikiančias įmones, programinę įrangą kuriančias ir palaikančias įmones, skolų 
administravimo paslaugas teikiančias įmones, ryšio paslaugas teikiančias įmones ir pan.), kuriems gali 
būti perduodami Jūsų asmens duomenys. Atitinkamiems paslaugų teikėjams Jūsų asmens duomenys 
perduodami tik tuomet ir tik tokia apimtimi, kada ir kiek tai yra būtina atitinkamų jų paslaugų teikimui.  

6.3. Operatorius Jūsų asmens duomenis taip pat gali teikti ir šiems duomenų gavėjams: 

6.3.1. valstybės institucijoms ir registrams (Lietuvos bankui, Statistikos departamentui, notarams, 
teismams, antstoliams, teisėsaugos institucijoms ir pan.); 

6.3.2. jungtines skolininkų duomenų rinkmenas administruojantiems asmenims (pvz., UAB 
„Creditinfo Lietuva“); 

6.3.3. mokėjimo ir kitų paslaugų teikėjams bei finansų įstaigoms, kuriomis savo veikloje remiasi 
Operatorius; 

6.3.4. kitoms įmonėms, kai tai būtina finansinei apskaitai, auditui, rizikos vertinimui arba paslaugų 
teikimui; 

6.3.5. kitiems tretiesiems asmenims, susijusiems su mūsų paslaugų teikimu ir (ar) turintiems teisinį 
pagrindą šiuos duomenis gauti; 

6.3.6. Tuo atveju jeigu kečiasi HEAVY FINANCE sutelktinio finansavimo platformos operatorius – 
naujam platformos operatoriui. 

6.4. Visais atvejais yra dedamos protingos pastangos užtikrinti, jog įgyvendinant teisės aktų reikalavimus 
asmens duomenys nebūtų prarasti ar neteisėtai naudojami. 

7. Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisės 

7.1. Jūs, kaip duomenų subjektai, turite šias teises: 

7.1.1. Susipažinti su savo asmens duomenimis ir su tuo, kaip jie yra tvarkomi. 

7.1.2. Reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis. 

7.1.3. Reikalauti ištrinti savo asmens duomenis. 

7.1.4. Reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą. 

7.1.5. Reikalauti perkelti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai 
Jums patogia forma. 

7.1.6. Nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, jei jie tvarkomi teisėto intereso pagrindu. 

7.1.7. Atšaukti duotą sutikimą savo asmens duomenų tvarkymui. 



 

 

7.2. Jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ar yra pažeidžiamos Jūsų teisės, 
susijusios su asmens duomenų tvarkymu, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją. 

7.3. Vis dėlto, prieš kreipiantis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, skatiname pirmiausia nedelsiant 
susisiekti su Operatoriumi (el. paštu info@heavyfinance.eu). Tokiu būdu galėsime kartu rasti 
operatyviausią bei abiem šalims optimaliausią problemos sprendimą. 
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