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Įmonės kodas 303121120 

 
UAB „ALANGOS VIEŠBUTIS “ 

SVEČIŲ IR KITŲ ASMENŲ 
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS 

 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
  UAB „Alangos viešbutis“ (toliau – Bendrovė) Asmens duomenų tvarkymo taisyklės (toliau 
– Taisyklės) reglamentuoja viešbučio svečių (toliau – Svečias) ir kitų fizinių asmenų, kurių 
duomenis UAB „Alangos viešbutis“ gauna ar gali gauti ateityje, išskyrus  Bendrovės 
Darbuotojų,  asmens duomenų tvarkymą, valdymą, naudojimą ir saugojimą.  
 

 Asmens duomenų tvarkymo taisyklės, taikomos  UAB „Alangos“ viešbutis  
priklausančiame viešbutyje „ALANGA“(esančiame adresu: S. Nėries g. 14, LT-00134 Palanga) 
ir viloje LABAS RYTAS ( esančiame adresu: Gintaro g. 41, LT-00133 Palanga). 

Taisyklėse vartojamos sąvokos turi būti suprantamos taip, kaip yra apibrėžtos 2016 m. 
balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 2016/679 (Bendrajame 
duomenų apsaugos reglamente, toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų 
teisinės apsaugos įstatyme (toliau – ADTAĮ), Darbo kodekse (toliau – DK) ir kituose asmens 
duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose. 
 UAB „Alangos viešbutis“ (Įm. kodas: 303121120, buveinės adresas: S. Nėries g. 14, LT-
00134 Palanga) – juridinis asmuo, arba bet kuris filialas, priklausantis  UAB „Alangos“ 
viešbutis , kurio registruota buveinė yra Lietuvos Respublikoje ir kuris veikia kaip Asmens 
duomenų valdytojas. 
 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, visų pirma 
pagal identifikatorių, kaip - vardas ir pavardė, asmens identifikavimo numeris, buvimo vietos 
duomenys ir interneto identifikatorius arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, 
fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius; 

 
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI 

 
  UAB „Alangos viešbutis“ tvarkant Svečio asmens duomenis, vadovaujasi šiais principais:  
Asmens duomenys saugomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti 
ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi; 
Asmens duomenys tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines 
priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo 
duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, 
sunaikinimo ar sugadinimo; 
Bendrovė tvarkydama asmens duomenis, kiek tai techniškai įmanoma, duomenis nuasmenina. 

 



 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI 
 

 Duomenų subjektas rezervuodamas kambarį/kambarius apgyvendinimo įstaigoje, išreiškia 
sutikimą, kad Duomenų valdytojas teisingo administravimo, apgyvendinimo, apskaitos vedimo 
ir saugumo tikslais tvarkys šiuos jo asmens duomenis:  

� Vardą, pavardę,  
� Lytis,  
� Kreditinės kortelės duomenis;  
� Mokėtiną sumą;  
� Gyvenimo trukmę viešbutyje; 
� Automobilio valstybinį numerį 
� Telefono numerį, el. pašto adresą, gimimo data; 
� Vaiko duomenis: 
Vaikų, atvykstančių su tėvais, globėjais, įtėviais duomenys renkami tik nurodant vaiko 

amžių,  neidentifikuojant lyties, vardo, pavardės: 
Vaikų, atvykstančių su turistinėmis grupėmis, renkami vardas, pavardė, vaiko amžius, 

organizacija su kuria vaikas atvyko, siekiant užtikrinti vaikų, gyvenančių apgyvendinimo 
įstaigoje  saugumą, alkoholinių gėrimų esančių apgyvendinimo įstaigos numeryje 
neprieinamumą. 

Gaunamų vaikų duomenų, apgyvendinimo įstaiga įsipareigoja nenaudoti rinkodaros ir kitais 
tikslais, kurie kaip nors pažeistų nepilnamečio asmens interesus. 
 Svečias pateikdamas savo asmens duomenis patvirtina, jog jie yra tikslūs ir teisingi.  
Jeigu Restorano ar apgyvendinimo įstaigos darbuotojui kyla įtarimas, dėl asmens, kuris siekia 
įsigyti alkoholinių gėrimų ar tabako gaminių amžiaus, privalo pareikalauti asmenį parodyti 
asmens dokumentą, kad įsitikintų jog asmeniui yra pakankamai metų, ir jis gali įsigyti 
alkoholinių gėrimų ar tabako gaminių: 
 Asmeniui atsisakius pateikti Asmens dokumentą, kad Darbuotojas galėtų įvertinti jo amžių, 
tokiam asmeniui alkoholiniai gėrimai ir tabako gaminiai neparduodami; 
  Asmeniui pateikus asmens dokumentą Restorano/apgyvendinimo įstaigos darbuotojas negali 
pateikto dokumento paimti, daryti to dokumento kopijų, nuotraukų ir panašiai. 
 Duomenų valdytojas Lietuvos Respublikos Statistikos departamentui teikia šiuos duomenis: 
svečių skaičius, valstybė iš kurios atvyko svečias (-iai), atvykimo tikslas, gyvenimo viešbutyje 
trukmę. 
 Duomenų subjektas, naršydamas interneto svetainėje yra supažindinamas, su svetainėje 
naudojamais slapukais, ir kokie vartotojo duomenys naršant yra (gali būti) renkami (Naudojami 
slapukai ir jų renkami duomenys, aptarti Bendrovės vadovo patirtintose Slapukų naudojimo 
taisyklėse).  
 Tiesioginės rinkodaros tikslu gauti asmens duomenys saugomi trejus kalendorinius metus 
nuo duomenų pateikimo dienos.  
Duomenų valdytojas patvirtina, jog asmens duomenys renkami tik tiesiogiai iš Duomenų 
subjekto ir nėra renkami iš kitų šaltinių.  
 Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti tvarkomų Asmens duomenų tretiesiems 
asmenims, išskyrus šiuos atvejus:  



 

� Jei yra Duomenų subjekto aiškus sutikimas asmens duomenų atskleidimui, 
vykdant Svečio užsakymą ar teikiant kitas paslaugas – Duomenų tvarkytojams, 
teikiantiems prekių pristatymo ar kitas Svečio užsisakytas paslaugas; 

� Teisėsaugos institucijoms pagal teisės aktų reikalavimus, jeigu būtina užkirsti 
kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti. 

 
Asmens duomenys turi būti saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai: 
 Svečių, gyvenusių ir gyvenančių apgyvendinimo įstaigoje, apskaitos tikslu surinkti Svečio 
asmens duomenys ( vardas, pavardė, telf. Nr. ir el. pašto adresas) yra saugomi rezervacinėje 
sistemoje. 
 Svečio registracijos kortelė vadovaujantis LR Turizmo įstatymo 12 str. 6p. Reikalavimais, 
saugoma penkis metus; 
 Svečių, gyvenančių apgyvendinimo įstaigoje, turto apsaugos tikslu surinkti svečio asmens 
duomenys yra saugomi iki svečio išvykimo dienos; 
 Tiesioginės rinkodara (lengvatų, nuolaidų) teikimo svečiams, apsistojusiems viešbutyje 
daugiau negu vieną kartą surinkti svečio asmens duomenys skaitmeninėje laikmenoje yra 
saugomi ir tvarkomi ne ilgiau nei 5 (penkis) metus nuo jo raštiško sutikimo dalyvauti 
Rinkodaros programoje dienos. Baigiantis Svečio dalyvavimo Programoje terminui, Svečias turi 
duoti atskirą ir aiškų savo sutikimą pratęsti jo asmens duomenų saugojimą ir tvarkymą šiuo 
tikslu; 
 Svečių įsiskolinimo valdymo tikslais, remiantis teisėtu interesu surinkti svečio asmens 
duomenys yra saugomi 5 (trejus) metus nuo išvykimo dienos;  
 Svečiui atvykimo metu užpildžius Kortelę ir sutikus gauti informaciją rinkodaros tikslais, 
tokiu būdu į kontaktų sąrašą yra įtraukiamas tik elektroninio pašto adresas. 
 

DUOMENŲ SUBJEKTŲ (SVEČIŲ) TEISĖS 
 

 Bendrovės vadovo įsakymu 2018 09 03 Nr.5 paskirti Darbuotojai turi užtikrinti, kad Svečio 
teisės (toliau – Teisė) būtų tinkamai įgyvendintos ir visa reikalinga informacija duomenų 
subjektui būtų pateikiama aiškiai, suprantamai bei priimtina forma. 
 Duomenų subjekto (Svečio) Teisės ir jų įgyvendinimo būdai: 
Žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą: 
 Rinkdama asmens duomenis, Bendrovė informuoja Svečią, kokius savo asmens duomenis 
jis gali pateikti ir kokiais tikslais jie yra renkami bei bus tvarkomi; 
Bendrovė Svečią informuoja (rašytine, žodine ar kita forma) apie jo Teisę susipažinti su savo 
asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; 
 Svečias, pateikdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę gauti informaciją, 
iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami; 
Atsakingas Darbuotojas parengia atsakymą dėl asmens duomenų tvarkymo ne vėliau kaip per 10 
kalendorinių dienų nuo Svečio kreipimosi dienos. Duomenų subjektui tokie duomenys 
pateikiami raštu. 

� Reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis. 
� Reikalauti būti pamirštam (duomenų pašalinimas)  
� Pateikti kitus raštiškus prašymus susijusius su pareiškėjo asmens duomenimis  



 

 Tokį prašymą gavusi Bendrovė  per 10 kalendorinių darbų dienų, neatlygintinai sunaikina 
visus asmens valdomus, tvarkomus duomenis, ta apimtimi, kurios saugoti neįpareigoja LR 
teisės aktai;  
 Informacija apie Svečio Teises asmens duomenų rinkimo ir tvarkymo srityje skelbiama 
viešai, t. y. Viešbučio registratūroje ir/arba Viešbučio internetiniame puslapyje 
www.goodmorning.lt . 
. 

ASMENS DUOMENŲ GAVĖJAI 
 

 Asmens duomenys yra (gali būti) perduodami gavėjams, tokiems kaip:  
Valstybės įstaigos ir institucijos, kiti asmenys vykdantis įstatymų jiems pavestas funkcijas 
(pavyzdžiui, teisėsaugos institucijos, IT priežiūrą atliekančios institucijos); 
 UAB „Alangos viešbutis“ įgaliotiems duomenų tvarkytojams – Trečiosioms šalims:  
Šalys, tvarkančios registrus ir (arba) IT sistemas (kuriuose tvarkomi asmens duomenys) arba 
kurios tarpininkauja teikiant Asmens duomenis iš tokių registrų.  
 Kiti asmenys, susiję su UAB „Alangos“ viešbutis paslaugų teikimu, tokie kaip archyvavimo, 
pašto paslaugų teikėjai, Svečiui teikiamų paslaugų teikėjai, pardavėjai, kitos įgaliotos šalys, 
susijusios paslaugų vykdymu, prekių pristatymu.  
 Perduodant Duomenų subjekto asmens duomenis Trečiosioms šalims, Duomenų valdytojas 
(UAB „Alangos“ viešbutis) pateikia Duomenų tvarkytojui (Trečioji šalis), Asmens duomenų 
tvarkymo Sutartį, kuria Duomenų tvarkytojas įsipareigoja asmens duomenis tvarkyti taip, kad 
nekiltų grėsmė tuos duomenis prarasti, paviešinti ar kitaip pakenkti asmeniui, kurio duomenis 
gauna. 

SLAPUKŲ NAUDOJIMAS 
 

 www.goodmorning.lt svetainėje slapukai (cookies) naudojami statistikos tikslais, vertinant 
svetainės lankomumą bei atskiro turinio populiarumą. 
 Svetainės lankytojas gali ištrinti slapukus iš savo kompiuterio arba juos užblokuoti savo 
interneto naršyklėje, tačiau dalis svetainės funkcionalumo tokiu atveju gali neveikti, arba veikti 
nekorektiškai. 
 Visi Bendrovės tinklalapyje naudojami slapukai ir jų funkcijos aprašyti Bendrovės vadovo 
patvirtintose Slapukų naudojimo Taisyklėse, kurios skelbiamos UAB „Alangos“ viešbutis 
interneto svetainėje www.goodmorning.lt. 
 

KONTAKTINĖ INFORMACIJA 
 

Svečias  turi teisę kreiptis į  UAB „Alangos viešbutis“, siekdamas pateikti paklausimus, 
atšaukti duotus sutikimus, teikti prašymus dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo ir skundus 
dėl Asmens duomenų tvarkymo. UAB „Alangos viešbutis“  kontaktiniai duomenys skelbiami  
UAB „Alangos viešbutis“  interneto svetainėje: www.goodmorning.lt 
Tiesioginiu adresu: S.Neries g. 14, Palanga, Lietuva 
Telefonu: +370 698 29177 
El. paštas: info@alanga.lt  
Atsakymą pateiksime raštu per 10 darbo dienas nuo dokumento gavimo dienos.  


