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Vykdydama įprastinę veiklą, SGS renka asmens duomenis iš savo klientų, tiekėjų, 
darbuotojų, interneto svetainės naudotojų, teikiančiųjų paraiškas dėl darbo, rangovų, 
akcininkų, partnerių ir kitų trečiųjų šalių. 

SGS pripažįsta, kad su asmens duomenimis reikia elgtis atsargiai. Esame įsipareigoję 
vykdyti savo verslą laikydamiesi visų susijusių tų šalių, kuriose dirbame, duomenų 
apsaugos ir privatumo įstatymų bei taikydami aukščiausius etiško elgesio standartus.

Asmens duomenų apsauga yra svarbi kiekvienai mūsų bendrovės daliai. Tai – mūsų 
pažado savo klientams, mūsų vertybių, mūsų principų, mūsų elgesio ir mūsų sėkmės 
esmė, būtina norint išlaikyti pasitikėjimą. 

Griežtesni įsigaliojantys įstatymai ir mūsų paslaugų skaitmeninimas – tai galimybė 
SGS priminti savo klientams ir sektoriui apie savo nuoseklumą vienoje iš svarbiausių 
modernaus gyvenimo sričių – asmens duomenų apsaugos srityje.

Jei turite klausimų arba pastabų dėl šios politikos, kreipkitės į mus adresu  
privacy@sgs.com. 

GENERALINIO DIREKTORIAUS 
PRANEŠIMAS

Frankie Ng 
Chief Executive Officer

mailto:privacy%40sgs.com?subject=
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TAIKYMO SRITIS

SGS duomenų privatumo politika taikoma visiems SGS grupės filialams ir subjektams. Ji apibūdina, kokio elgesio tikimasi iš 
kiekvieno SGS darbuotojo, tarnautojo ir direktoriaus renkant, tvarkant ir apdorojant SGS klientų, tiekėjų, darbuotojų, rangovų ir kitų 
trečiųjų šalių asmens duomenis. 

Ši politika rengiama vadovaujantis trimis pagrindiniais įsipareigojimais: 

1. Sąžiningas ir teisėtas asmens duomenų rinkimas ir tvarkymas.

2. Pagarba asmens teisėms ir pasirinkimams.

3. Atsakingas asmens duomenų valdymas.

Asmens duomenys yra bet kokia su asmeniu susijusi informacija, kuri be kitų dalykų, gali būti kontaktinė informacija (vardas 
ir pavardė, namų ir darbo adresas, telefonas, el. pašto adresai), asmeninė informacija (gimimo data, pilietybė, nuotraukos, 
elektroniniai identifikavimo duomenys, pavyzdžiui, slapukai, IP adresai ir slaptažodžiai), profesinė ir darbo informacija (išsilavinimas ir 
mokymai), finansiniai duomenys (mokesčių mokėtojo duomenys ir banko sąskaitos numeris).

Ši politika nustato SGS vienodus ir pagrindinius standartus, kurie taikomi tuomet, kai nėra vietos įstatymų nustatytų griežtesnių 
taisyklių. 

Siekiant užtikrinti SGS duomenų privatumo politikos laikymąsi, pateikiamos vietos įgyvendinimo taisyklės ir gairės, organizuojami 
mokymai, nurodomi visi reikalingi patvirtinantieji dokumentai.
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3 PAGRINDINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 
SGS DUOMENŲ PRIVATUMO POLITIKA

SĄŽININGAS IR TEISĖTAS 
ASMENS DUOMENŲ 
RINKIMAS IR TVARKYMAS

ATVIRUMAS DĖL RENKAMŲ IR 
NAUDOJAMŲ ASMENS DUOMENŲ

Informuojame asmenis apie jų asmens 
duomenų naudojimą. 

Rinkdama asmens duomenis, SGS 
aiškiai, sąžiningai ir skaidriai informuoja 
apie renkamų asmens duomenų pobūdį 
ir apie tai, ką ketina su jais daryti. SGS 
negali naudoti asmens duomenų kitu 
tikslu nei nurodė iš pradžių, nebent 
susijusiems asmenims pateikiama 
tinkama informacija ir (jei taikoma) 
SGS gauna sutikimą dėl numatyto 
tikslo. Apskritai SGS gali naudoti 
asmens duomenis antriniais tikslais, 
įgyvendindama vidaus kontrolę ir auditus 
bei laikydamasi įstatymų ir reglamentų 
nustatytų įsipareigojimų.

ASMENS DUOMENŲ NAUDOJIMAS TIK 
TEISĖTAIS IR KONKREČIAIS TIKSLAIS

Renkame ir tvarkome asmens duomenis 
tik tada, jei turime teisėtą priežastį tai 
daryti.

SGS renka ir tvarko asmens duomenis 
tik tada, jei (i) buvo gautas tinkamas 
ir informuotas asmens leidimas arba 
(ii) jei to reikia siekiant teisėtų SGS 
verslo interesų, pavyzdžiui, sudarant 
arba vykdant sutartis, apdorojant ir 
gaunant mokėjimus, vykdant sutartinius 
įsipareigojimus ir laikantis įstatymuose ir 
reglamentuose numatytų įsipareigojimų.

Leidžiame atšaukti sutikimą.

Bet koks asmenų sutikimas rinkti ir 
naudoti jų asmens duomenis turi būti 
laisvai duotas, vadovaujantis aiškia SGS 
pateikta informacija apie numatytą 
duomenų naudojimo tikslą. Asmuo gali 
bet kuriuo metu atšaukti tokį sutikimą be 
nepagrįstų komplikacijų. Tokio sutikimo 
data, turinys ir galiojimo laikas visada turi 
būti registruojami dokumentuose.

Laikomės duomenų valdytojų pateiktų 
nurodymų.

Tvarkydama asmens duomenis kliento 
arba kitos trečiosios šalies (duomenų 

valdytojo) vardu, be šios politikos SGS 
dar laikosi ir duomenų valdytojo gairių ir 
nurodymų.

DUOMENŲ KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS

Renkame ir saugome tinkamus, 
susijusius, neperteklinius ir naujausius 
asmens duomenis.

SGS renka ir saugo kuo mažiau asmens 
duomenų, reikalingų numatytam 
pradiniam tikslui, kuriam duomenys 
naudojami, taip pat visada užtikrina, kad 
turimi asmens duomenys būtų aktualūs 
ir atitiktų numatytą tikslą.

SGS saugo naujausius, tikslius duomenis 
ir prireikus juos ištaiso.

Asmens duomenis saugome tik tol, kol 
yra būtina.

SGS saugo asmens duomenis pagal 
numatytą tikslą nustatytą laiko tarpą. 
Specialios saugojimo taisyklės nustato, 
po kurio laiko tokie duomenys turi būti 
ištrinti, sunaikinti arba nuasmeninti.

PAGARBA ASMENS TEISĖMS 
IR PASIRINKIMAMS

PAGARBA ASMENS TEISĖMS

Atsakome į bet kokias asmenų užklausas 
arba skundus, susijusius su jų asmens 
duomenimis.

SGS pripažįsta asmenų teises:

(i)  prašyti susipažinti su savo asmens 
duomenis, kuriuos SGS renka, ir 
sužinoti priežastį, kodėl SGS juos 
turi;

(ii)  gauti apie juos turimų duomenų 
kopiją ;

(iii)  prašyti ištaisyti arba ištrinti netikslius 
arba neišsamius asmens duomenis;

(iv)  bet kuriuo metu atšaukti SGS 
suteiktą leidimą rinkti jų asmens 
duomenis, įskaitant teisę atsisakyti 
prenumeratos arba atsisakyti SGS 
rinkodaros pranešimų ir komercinių 
leidinių.

SGS atsako į asmenų pateiktus 
prašymus pasinaudoti savo teisėmis per 

pagrįstą laiko tarpą po asmens prašymo 
arba per bet kurį konkretų laikotarpį, 
kuris gali būti numatytas galiojančiuose 
vietos įstatymuose.

SGS nagrinėja ir tiria asmenų pateiktus 
skundus dėl bet kokio šių taisyklių arba 
duomenų privatumo įstatymų pažeidimo 
ir laiku atsako į tokius skundus.

PAGARBA ASMENS PASIRINKIMAMS

Gerbiame klientų teises prieštarauti dėl 
jų asmens duomenų naudojimo arba 
atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros 
pranešimus.

Naudodama asmens duomenis 
rinkodaros tikslais, SGS aiškia ir paprasta 
kalba informuoja asmenis apie jų 
duomenų naudojimą rinkodaros tikslais. 
SGS gerbia savo esamų arba būsimų 
klientų teisę:

(i)  iš SGS gauti rinkodaros 
pranešimus tik tada, jei buvo 
duotas aiškus ir konkretus 
išankstinis sutikimas (jei to 
reikalauja taikomi įstatymai) arba 
SGS gali įrodyti, kad turi leidimą 
siųsti tokius pranešimus teisėtais 
verslo tikslais;

(ii)  daugiau negauti jokių rinkodaros 
pranešimų, jei SGS gavo konkretų 
pasirinkimo nustatymą, atsisakymą 
arba paprieštaravimą naudoti tokius 
duomenis rinkodaros tikslais.

JAUTRIŲ ASMENS DUOMENŲ 
NAUDOJIMO APSAUGA

Naudojame jautrius asmens duomenis 
tik tada, jei tai yra visiškai būtina.

SGS pripažįsta, kad kai kurios asmens 
duomenų kategorijos yra ypač jautrios 
ir joms reikalinga aukštesnio lygio 
apsauga. Jautrūs asmens duomenys 
apima informaciją apie asmens sveikatą, 
biometrinius ir genetinius duomenis, 
religines ir politines pažiūras, rasinę 
ir etninę kilmę, teistumą (neteistumą) 
ir bet kokią kitą specialiai susijusiais 
galiojančiais privatumo apsaugos 
įstatymais saugomą informaciją.

SGS renka ir tvarko tokius asmens 
duomenis tik tada, kai tai yra visiškai 
būtina, esant vienai iš tolesnių 
aplinkybių:



(i)  asmuo davė aiškų sutikimą;

(ii)  SGS turi juos naudoti, laikydamasi 
darbo įstatymų ir kitų įstatyminių 
įsipareigojimų, siekdama apsaugoti 
konkretaus asmens sveikatą 
(pavyzdžiui, suteikiant skubią 
medicininę pagalbą).

SGS įgyvendina tinkamas procedūras 
ir apsaugos priemones, kad tik 
atitinkami asmenys galėtų susipažinti 
su jautriais duomenimis. ir apsaugotų 
nuo neleistinos duomenų peržiūros, 
naudojimo ir platinimo.

ATSAKINGAS DUOMENŲ 
VALDYMAS

TINKAMŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ 
TAIKYMAS

Kad apsaugotume asmens duomenis, 
laikomės atitinkamų techninių ir 
organizacinių saugos priemonių.

SGS įgyvendina tinkamas apsaugos 
priemones, kad užtikrintų asmens 
duomenų konfidencialumą, vientisumą 
ir prieinamumą bei apsaugotų nuo 
neleistinos arba neteisėtos prieigos 
prie tokių duomenų, jų pakeitimo, 
sunaikinimo ir atskleidimo rizikos. 
Apsaugos priemonės remiasi poveikio 
vertinimu, atsižvelgiant į riziką asmeniui, 
kurio asmens duomenis SGS saugo. 
Šios priemonės apima duomenų 
tvarkymo rūšiai ir saugomų duomenų 
pobūdžiui pritaikytas saugumo ir 
organizacines priemones.

SGS nedelsdama informuoja asmenis 
apie bet kokį privatumo pažeidimą, 
kuris pakenkė jų asmens duomenims ir 
apie tokį incidentą praneša susijusioms 
institucijoms, kaip to reikalauja 
galiojantys įstatymai.

Užtikriname, kad mūsų tiekėjai arba 
partneriai taip pat taikytų atitinkamas 
arba lygiavertes apsaugos priemones.

SGS reikalauja, kad jos tiekėjai ir 
subrangovai visiškai laikytųsi SGS 
duomenų apsaugos politikų, bet kokių 
galiojančių duomenų apsaugos ir 
privatumo teisės aktų ir taikytų tinkamas 
technines ir organizacines apsaugos 
priemones, skirtas asmens duomenims 
apsaugoti.

Užtikriname, kad mūsų darbuotojai 
išlaikytų asmens duomenų tvarkymo 
konfidencialumą.

SGS leidžia susipažinti su asmens 
duomenimis tiems darbuotojams ir 
tiekėjams, kurie privalo atlikti konkrečias 
su tokiais duomenimis susijusias 
užduotis. Tinkamas informavimas, 
mokymas ir konfidencialumo 
įsipareigojimai taikomi siekiant užtikrinti, 
kad asmens duomenimis nebūtų 
dalijamasi arba jie nebūtų atskleisti 
neįgaliotiems asmenims, įskaitant 
kitus SGS darbuotojus, kurie neprivalo 
susipažinti su šiais asmens duomenimis.

TINKAMOS APSAUGOS PERDUODANT Į 
KITAS ŠALIS UŽTIKRINIMAS

Asmens duomenų perdavimo atveju, 
užtikriname, kad ėmėmės priemonių 

asmens duomenims apsaugoti prieš 
perdavimą.

SGS perduoda asmens duomenis tarp 
valstybių SGS grupėje arba už SGS 
grupės ribų tik tada, kai (i) to pagrįstai 
reikia verslo tikslais ir (ii) taikomos 
apsaugos priemonės, skirtos užtikrinti, 
kad asmens duomenys ir toliau būtų 
apsaugoti bent jau tuo apsaugos 
lygiu, kuris numatytas kilmės šalies 
jurisdikcijoje.

RIZIKOS POVEIKIO ASMENIMS 
MAŽINIMAS

Jei duomenų tvarkymas gali kelti didelę 
riziką asmenims, atliekame duomenų 
apsaugos poveikio vertinimą.

SGS atlieka asmens duomenų poveikio 
vertinimus tam, kad nustatytų rizikas, 
kurias SGS vykdomas asmens duomenų 
tvarkymas galėtų kelti asmenų 
privatumo teisėms ir tokias rizikas 
pašalintų arba sumažintų.

SGS atlieka tokius išankstinius asmens 
duomenų vertinimus, plėtodama 
naujas paslaugas ar verslo galimybes ir 
įsigijimus.
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