Pareiškimas dėl privatumo – „Ethics Online“
1. Duomenų valdytojas
„Neste Corporation“
Įmonės kodas 1626490-8
2. Kontaktinė informacija
„Neste Corporation“
Keilaranta P.O. Box 95
00095 Neste, Suomija
Adresas: Keilaranta 21, Espoo
Telefonas (sujungimas): +358 10 45811
Kitų „Neste“ padalinių kontaktinę informaciją rasite mūsų svetainėje neste.com.
3. Kokiais tikslais ir pagrindais tvarkomi asmens duomenys?
„Ethics Online“ padeda žurnalistams ir jų organizacijoms saugiai ir anonimiškai perduoti
informaciją apie galimus rimtus nusižengimus, įskaitant neteisėtą ir nusikalstamą elgesį.
„Neste“ renka ir tvarko jūsų asmens duomenis, kad išorės suinteresuotosios šalys arba
darbuotojai darbo vietoje galėtų pranešti apie elgesio kodekso, politikos, taisyklių, nuostatų
ir įstatymų nesilaikymo atvejus. ES šalyse asmens duomenys tvarkomi laikantis Direktyvos
(ES) 2019/1937 teisinio įpareigojimo nuostatų. Ne ES šalyse asmens duomenų tvarkymas
grindžiamas teisėtu „Neste“ interesu teikti pranešimo apie susirūpinimą keliančius dalykus
priemonę.
4. Kokie duomenys renkami ir iš kur?
Jei pageidaujate, apie susirūpinimą galima pranešti anonimiškai. Tačiau gali būti, kad
asmeninė informacija bus renkama, kai išorės suinteresuotoji šalis arba darbuotojas
pateikia laisvos formos pranešimą, informuodamas apie Elgesio kodekso pažeidimus ir
(arba) įtarimus. Tai galėtų būti: vardas, pavardė, adresas, gyvenamoji vieta, pareigos,
pilietybė, telefono numeris, el. pašto adresas, įsidarbinimo istorija, informacija apie
vadovą, informacija apie incidentą.
„Ethics Online“ duomenų šaltiniai gali būti:





Asmuo (-enys), apie kurį (-iuos) pranešama;
Asmuo, kuris praneša;
Asmuo (-enys), kuris (-ie) gauna pranešimą;
Duomenys iš įvairių šaltinių (socialinės žiniasklaidos, nuotraukos ar ataskaitos ir kt.).

5. Kas gali susipažinti su jūsų asmens duomenimis ir kam atskleidžiame jūsų
asmens duomenis?
Asmens duomenis tvarko „Neste Investigation Group“.
Paprastai „Neste“ jūsų asmens duomenų išorės šalims neatskleidžia. Tačiau „Neste“ gali
perduoti jūsų asmens duomenis verslo partneriams, teikiantiems jai paslaugas, arba tokiems
verslo partneriams gali būti suteikta prieiga prie „Neste“ sistemų, kuriose yra jūsų asmens
duomenys. Tokiais atvejais atitinkamas verslo partneris tvarko jūsų asmens duomenis „Neste“
vardu ir laikydamasis „Neste“ nurodymų ir, be kita ko, yra pasirašęs sutartį dėl jūsų asmens
duomenų konfidencialumo.
6. Pranešimas apie tarptautinį duomenų perdavimą
Visi paslaugų teikėjai, kurie gali gauti prieigą prie duomenų, yra įsikūrę ES / EEE arba kai kuriais
atvejais šalyse, kuriose užtikrinamas tinkamas apsaugos lygis.
Perduodama ar atskleisdama asmens duomenis už ES / EEE ribų, „Neste“ laikosi teisinių
reikalavimų ir, jei reikia, taiko specialias apsaugos priemones, pvz., Komisijos pavyzdines
sąlygas.
7. Kiek laiko saugomi jūsų duomenys?
„Neste“ saugos jūsų asmens duomenis tik tiek, kiek reikia pirmiau minėtiems tikslams pasiekti.
Apskritai, pasibaigus netinkamo elgesio tyrimo bylai, jūsų asmens duomenų nebesaugosime,
nebent turėsime teisinę priežastį, dėl kurios privalome juos saugoti ilgiau.
8. Kokios jūsų teisės ir kaip galite jomis pasinaudoti?
Savo teisėmis, išvardytomis toliau, galite pasinaudoti pateikdami „Neste“ privatumo užklausos
formą: https://www.neste.lt/lt/pateikti-bdar-prašymą
Turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę ištaisyti neteisingus su jumis
susijusius duomenis.
Taip pat turite teisę prašyti ištrinti savo duomenis. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad dėl teisės
aktuose nustatytų įpareigojimų ne visada įmanoma duomenis ištrinti.
Turite teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kuris grindžiamas teisėtais „Neste“
interesais. Galite prieštarauti duomenų tvarkymui dėl priežasčių, susijusių su konkrečia jūsų
situacija. Pateikdami reikalavimą turite nurodyti konkrečią situaciją, kuri yra prieštaravimo
pagrindas. „Neste“ gali atmesti prašymą vadovaudamasi teisės aktuose numatytais pagrindais.

Taip pat turite teisę reikalauti, kad „Neste“ apribotų jūsų asmens duomenų tvarkymą, pavyzdžiui,
kai laukiate „Neste“ atsakymo į jūsų prašymą ištaisyti ar ištrinti duomenis.
Taip pat turite teisę, kad jums nebūtų taikomas automatizuotas sprendimų priėmimo procesas
be teisinio pagrindo.
9. Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai
Jei manote, kad „Neste“ savo veikloje nesilaikė galiojančių duomenų apsaugos taisyklių, turite
teisę pateikti skundą nacionalinei duomenų apsaugos institucijai.

