
ADVOKATO R. VENSLAUSKO KONTOROJE LAWCORPUS  

DIRBANČIŲ ADVOKATŲ IR ADVOKATŲ PADĖJĖJŲ  

PRIVATUMO POLITIKA 

 

SVARBI INFORMACIJA KLIENTAMS 

APIE TAI, KAIP RENKAME, NAUDOJAME IR SAUGOME JŪSŲ INFORMACIJĄ 

 

 

Kodėl Jūs 

renkate 

informaciją 

apie mane? 

Kokią informaciją apie mane 

renkate? 

Koks teisinis 

pagrindas Jums 

leidžia rinkti 

informaciją apie 

mane? 

 

Kiek laiko 

saugote 

informaciją 

apie mane? 

Nes teikiame 

Jums teisines 

paslaugas 

Vardas ir pavardė, asmens 

identifikavimo dokumentų duomenys 

ir kopijos, asmens kodas, gimimo data, 

telefono Nr., elektroninio pašto 

adresas, adresas, sutartis dėl teisinių 

paslaugų teikimo, sutarties dėl teisinių 

paslaugų teikimo Nr., sutarties dėl 

teisinių paslaugų teikimo sudarymo 

data, informacija apie suteiktas 

paslaugas, parašas, mokėtina už 

paslaugas suma, sąskaita už paslaugas, 

banko sąskaitos Nr., apskaitos 

dokumentai, faktinių išlaidų ataskaita, 

procesiniai dokumentai ir juose 

pateikta informacija, ieškiniai ir juose 

pateikta informacija, atsiliepimai ir 

juose pateikta informacija, dublikai ir 

juose pateikta informacija, triplikai ir 

juose pateikta informacija, prašymai ir 

juose pateikta informacija, pretenzijos 

ir jose pateikta informacija, atskirieji, 

apeliaciniai ir kasaciniai skundai bei 

juose pateikta informacija, Jūsų 

pateikti dokumentai, vaizdo įrašai, 

garso įrašai, nuotraukos, 

susirašinėjimai, informacija apie 

turimą nekilnojamąjį turtą, informacija 

apie turimus vertybinius popierius, 

informacija apie turimas akcijas, 

šeimyninė padėtis ir duomenys apie 

šeimą, vaikų dokumentų kopijos, kiti 

duomenys, kuriuos mes surenkame iš 

teisėtų šaltinių teikdami Jums teisines 

paslaugas 

Sudarome ir 

vykdome su Jumis 

sutartį (GDPR 6 str. 

1 d. b p.) 

 

Privalome rinkti 

informaciją pagal 

įstatymus (GDPR 6 

str. 1 d. c p.) 

 

Sutarties 

galiojimo metu 

ir 10 metų po 

sutarties su 

Jumis 

nutraukimo ar 

santykių su 

Jumis 

pasibaigimo 

Informacija apie Jūsų sveikatą, 

duomenys apie nusikalstamas veikas, 

informacija apie teistumą, informacija 

apie narystę profesinėse sąjungose 

Duomenys yra 

reikalingi tam, kad 

galėtume pareikšti, 

vykdyti arba 

apginti teisinius 

reikalavimus 



(GDPR 9 str. 2 d. f 

p.) 

Nes palaikome 

santykius su Jūsų 

atstovaujamais 

fiziniais ar 

juridiniais 

asmenimis 

Vardas ir pavardė, asmens kodas, 

adresas, įgaliojimas, įgaliojimo 

galiojimo laikas, parašas, ryšys su 

atstovaujamu asmeniu, atstovaujamas 

asmuo, pareigos, telefono numeris, el. 

pašto adresas, komunikacija su mumis, 

informacija apie Jūsų atstovaujamą 

asmenį ir pan. 

Turime teisėtą 

interesą (palaikyti 

santykius su Jūsų 

atstovaujamais 

asmenimis) (GDPR 

6 str. 1 d. f p.) 

 

10 metų po 

santykių su 

Jūsų 

atsvojaujamu 

fiziniu ar 

juridiniu 

asmeniu 

pasibaigimo 

Nes pateikiate 

mums užklausą, 

prašymą ar 

skundą 

Vardas ir pavardė, elektroninio pašto 

adresas, valstybė, telefono numeris, 

užklausos tema, užklausos gavimo 

laikas, užklausos turinys, užklausos 

priedai, atsakymas į užklausą. 

Turime Jūsų 

sutikimą 

(GDPR 6 str. 1 d. a 

p.)  

 

Turime teisėtą 

interesą (išnagrinėti 

Jūsų užklausas, 

prašymus ar 

skundus) (GDPR 6 

str. 1 d. f p.) 

10 metų po 

paskutinio 

kreipimosi 

 

Nes galime 

dalyvauti su 

Jumis 

susijusiuose 

teisiniuose 

procesuose 

Visa aukščiau paminėta informacija, 

Jums siųsti dokumentai ir jų priedai, 

Jūsų pateikti dokumentai ir jų priedai, 

procesiniai dokumentai, teismų 

nutartys, nutarimai, sprendimai. 

Turime teisėtą 

interesą (apginti 

mūsų teises 

teisiniuose 

procesuose) 

(GDPR 6 str. 1 d. f 

p.) 

 

Tvarkyti duomenis 

būtina siekiant 

atlikti užduotį, 

vykdomą viešojo 

intereso labui 

(GDPR 6 str. 1 d. e 

p.) 

10 metų 

Informacija apie nusikalstamas veikas 

ir apkaltinamuosius nuosprendžius. 

Duomenys yra 

reikalingi tam, kad 

galėtume pareikšti, 

vykdyti arba 

apginti teisinius 

reikalavimus 

(GDPR 9 str. 2 d. f 

p.) 

 


