Lietuvos reklamos prodiuserių asociacijos „LAPA“
Audiovizualinės rinkos talentų duombazės „DUOTA“
Duomenų naudojimo sąlygos (sutartis)
Spausdamas žemiau numatytą mygtuką „Tvirtinu“ jūs patvirtinate, jog sutinkate su šiomis Duomenų
naudojimo sąlygomis ir suprantate, kad este Duombazės duomenų valdytojas bei prisiimate šiose
sąlygose numatytą atsakomybę už Duombazės asmens duomenų valdymą ir naudojimą.
Toliau naudojamos šios sąvokos:
LAPA – tai Lietuvos reklamos prodiuserių asociacija „LAPA“, į.k. 302819745.
Duombazė – tai LAPA sukurta audiovizualinės rinkos talentų duombazė, esanti adresu
www.app.ltapa.lt , kuri yra naudojama su žymeniu „DUOTA“.
Talentai – fiziniai asmenys, dirbantis ar teikiantys paslaugas audiovizualinėje rinkoje, kurių Asmens
duomenimis Vartotojai pasidalino Duombazėje arba kurie savo asmens duomenis pateikė patys,
užpildydami ir LAPAi pateikdami registracijos formą.
Asmens duomenys – tai Duombazėje esančių Talentų asmens duomenys BDAR prasme (vardas,
pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, talento sritis (profesija), profiliavimas).
BDAR – tai Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva
95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).
Vartotojai – LAPA nustatyta tvarka prie Duombazės prieigą gavę ir Talentų duomenis valdantys
fiziniai bei juridiniai asmenys, vykdantys prodiuserinę audiovizualinės rinkos gamybos, ar kitokią
organizacinę veiklą minėtoje srityje. Vartotojai pagal savo funkcijų ir atsakomybių apimtį gali būti
„Vadovai“ ir „Darbuotojai“.
LAPA ir Vartotojai yra Duombazės duomenų valdytojai, prisimantys atsakomybę už BDAR nustatytų
prievolių, susijusių su duomenų subjekto (Talento) naudojimusi savo teisėmis ir duomenų valdytojų
atitinkamomis pareigomis pateikti BDAR 13 ir 14 straipsniuose nurodytą informaciją, vykdymą.
Bet kuris iš Vartotojų, gavęs pranešimą ar kreipimąsi iš Talento, kuriuo siekiama įgyvendinti savo
teises, nurodytas BDAR, privalo identifikuoti Talentą ir nedelsiant įgyvendinti jo teisėtus prašymus.
Vartotojams Duombazės atžvilgiu Dokumentuose numatytos teisės ir pareigos taikomos atitinkamai,
kaip LAPAi.
Dokumentai – tai LAPA Privatumo politika, Audiovizualinės rinkos talentų duombazės instrukcija
(naudojimo taisyklės), Asmens duomenų tvarkymo taisyklės, Duomenų valdytojo teisėtų interesų
įvertinimas ir kiti dokumentai, reglamentuojantys Duombazės naudojimą, veiklą ir susijusių asmenų
teises bei pareigas. Dokumentai talpinami LAPA interneto puslapyje http://www.ltapa.lt/duombaze/
Duomenų naudojimo sąlygos

Duombazės tikslas: Duombazė sukurta turint profesinį tikslą Vartotojams pasidalinti turimais Talentų
kontaktais bei naudoti šiuos Kontaktus savo komercinėje veikloje, tiesioginio Talentų samdymo
darbų atlikimui ar paslaugų teikimui tikslais.
Duomenų valdytojai Talentų asmens duomenis tvarko šiais tikslais:
-

-

Duombazės funkcionalumui;
Sudaryti galimybę Duombaze besinaudojantiems kino ir reklamos video gamyba
užsiimantiems juridiniams asmenims (prodiuseriams ir jų atstovams) dalintis talentų asmens
duomenimis;
Siekiant Duombazėje esančių talentų asmens duomenų pagrindu sudaryti prodiuseriams
galimybę susisiekti su reikiamų specialiybių talentais tam, kad sudaryti su su talentais video
gamybos paslaugų ar panašias sutartis prodiuserių vykdomuose video gamybos projektuose.

Duomenų valdymo tikslas – tai teisėtas Vartotojų interesas, kaip numatyta BDAR. Vartotojai turi
teisėtą interesą dalintis Talentų Asmens duomenimis, kuris atitinka Duombazės tikslą ir Duomenų
naudojimo tikslą.
Duomenų naudojimo tikslas: Duombazėje esantys duomenys gali būti naudojami tik Vartotojų
ūkinės veiklos audiovizualinėje rinkoje tikslais, tai yra, siekiant suformuoti audiovizualinės rinkos
kūrybinio ar gamybinio projekto komandą ir tuo tikslu ieškant, parenkant Talentus, susisiekiant su
Talentu (telefonu ar el.pašto adresu), pasiūlant Talentu tapti komandos nariu ar kitaip siūlant jam
darbą audiovizualinėje rinkoje.
Duomenų tvarkymo pagrindas: siekiant teisėtų Duomenų valdytojų interesų (BDAR 6 straipsnio 1
dalies f punktas);
Atsakomybė: draudžiama naudoti Talentų Asmens duomenis kitais, nei šiose sąlygose nurodytais,
tikslais. Vartotojas, kaip Asmens duomenų valdytojas, prisiima visą atsakomybę už Asmens duomenų
valdymą, naudojimą ir tvarkymą sutinkamai su BDAR ir atitinkamų nacionalinių teisės aktų
reikalavimais. LAPA nėra ir nebus atsakinga už minėtos atsakomybės pažeidimus.
Vadovo atsakomybė: Vartotojas, turintis „vadovo“ funkcijas (paprastai Vartotojo įmonės vadovas)
prisiima atsakomybę už jo sukurtų Vartotojų, turinčių „darbuotojo“ funkcionalumą veiksmus
Duombazėje ir valdant, naudojant, tvarkant Asmens duomenis. Vadovas privalo supažindinti
„darbuotojo“ Vartotojus su bendrąja įmonėje taikoma atsakomybe už BDAR reikalavimų pažeidimą.
Tiesioginės rinkodaros draudimas: draudžiama vykdyti tiesioginę Vartotojo produkcijos rinkodarą
naudojant Asmens duomenis, taip pat draudžiama perduoti Asmens duomenis tretiesiems
asmenims, turintiems tiesioginės rinkodaros tikslų. Tiesioginė rinkodara, tai yra Vartotojo prekių ar
paslaugų siūlymas Talentui, galima tik tuo atveju, jeigu yra aiškiai išreišktas Talento sutikimas.
Tiesiogine rinkodara nėra laikomi Duombazės administratoriaus pranešimai Talentams apie
Duombazės funkcionalumų pasikeitimus ar praplėtimą, su kuriais Talentai turi susipažinti, jiems
pritarti, patvirtinti paskyros duomenis ir pan.
Rekomendavimas: Duombazėje esanti rekomendavimo (arba reitingavimo, profiliavimo) funkcija yra
skirta Vartotojų nuomonei apie Talento kvalifikaciją pareikšti, turint tikslą informuoti kitus Vartotojus
apie Talento kvalifikaciją, darbo patirtį, asmenines savybes, susijusias su darbų komandoje.

Talentų informavimas: bet kuris Talentas turi teisę prašyti atskleisti valdomų jo duomenų turinį,
įskaitant rekomendacijas ir šios sutarties (Naudojimo sąlygų) turinį, o Vartotojas turi tinkamai tokią
informaciją Talentui atskleisti. Esant abejonių dėl atskleidimo tinkamumo, Vartotojas gali keiptis į
LAPA su prašymu padėti tinkamai atskleisti Talento prašomus duomenis.
Kitos sąlygos
Duomenų saugojimo terminas: Vartotojas, kaip duomenų valdytojas, o taip pat LAPA, kaip duomenų
valdytojas ir administratorius saugo Asmens duomenis ne ilgiau, nei 5 kalendorinius metus nuo,
atitinkamai, paskutinio prisijungimo prie Duombazės ar datos, kai Duombazė paskutinį kartą buvo
prieinama Vartotojui.
Duomenų perkėlimas: Tuo atveju, jeigu LAPA, kaip Duombazės adminsitratorius, iš esmės pakeis
Duombazės funkcionalumus, talpinimo ar prisijungimo tvarką, visi Duombazėje esantys Asmend
duodmenys bus perkelti į toliau veikiančią arba naująją platformą.
Informavimas: Vartotojas bus supažindintas su Sąlygų ar kitų Dokumentų pasikeitimais asmeniniu
pranešimu arba techologinėmis priemonėmis prisijungimo prie savo paskyros metu.
Pažeidimai: Esant bet kokioms abejonėms dėl galimų Asmens duomenų valdymo tvarkos ar kitų
Talentų teisių pažeidimo – Vartotojas nedelsiant praneša apie tai LAPA, o taip pat imasi visų nuo jo
priklausančių adekvačių priemonių pažengimui ar jo sukeltoms pasekmėms pašalinti arba pažeidimo
išvengti.
Galiojimas: Vartotojai, kurių paskyros sukurtos anksčiau, nei buvo patvirtintos šios Sąlygos, pareiškia
ir sutinka, kad šių Sąlygų nuostatos galioja Vartotojui nuo faktinio pirmojo prisijungimo prie
Duombazės datos.
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