
 

 

Asmenų, turinčių teisę į akcijų pasiūlymus, asmens duomenų tvarkymas 

Informacinis pranešimas 

 

1. Šio informacinio pranešimo tema 

Norėdama pateikti akcijų pasiūlymus darbuotojams, jūsų įmonė gali rinkti ir perduoti jūsų asmens duomenis. Šio 

informacinio pranešimo tikslas – paaiškinti, kaip šiuo atveju tvarkomi jūsų asmens duomenys, ir jums apibūdinti su šia 

problema susijusias jūsų teises, remiantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 

2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo („Reglamentas“) ir 

iš dalies pakeistu 1978 m. sausio 6 d. įstatymu Nr. 78-17 dėl informatikos, failų ir laisvių („Informatikos ir laisvių 

įstatymas“). 

Pasiūlymo teikimo metu kiekvienas darbdavys veikia kaip duomenų tvarkytojas. 

Vėliau kaip duomenų tvarkytojai veiks VINCI pasirašymo ir jūsų taupomosios sąskaitos tvarkymo operacijoms paskirti 

paslaugų teikėjai. 

2. Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslai 

Jūsų darbdavys tvarko jūsų asmens duomenis, kad galėtų pateikti pasiūlymą darbuotojams, o vėliau jį pasirašyti. Šiuo 

atveju jūsų asmens duomenų tvarkymas pagrįstas teisėtu jūsų įmonės interesu savo darbuotojams pasiūlyti galimybę 

pasirašyti VINCI grupės darbuotojų turimų akcijų pasiūlymus. 

3. Asmens duomenys, kuriuos tvarkome 

Norint nustatyti asmenis, turinčius teisę į akcijų pasiūlymą, ir norint pateikti veiksmų planą, leidžiantį jame dalyvauti, jūsų 

darbdaviui reikalingi duomenys, leidžiantys: 

• jus identifikuoti (pavardė, vardas, kreipinys, gimimo data, užimamos pareigos, VINCI grupės identifikatorius arba 

nacionalinis identifikatorius); 

• nustatyti jūsų darbdavį ir jūsų teisę į akcijų pasiūlymą (darbdavio pavadinimas, įmonės kodas, teisės į VINCI 

pasiūlymus kriterijus); 

• su jumis susisiekti (elektroninio pašto adresas, pašto adresas, susirašinėjimo kalba); 

• spręsti problemas dėl mokesčių (jūsų gyvenamoji vieta Prancūzijoje / ES / kitoje pasaulio vietoje). 

Šios duomenų tvarkymo sąlygos taikomos tik asmenimis, turintiems teisę į VINCI pateikiamus akcijų pasiūlymus. 
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4. Jūsų asmens duomenų gavėjai 

Jūsų asmens duomenis jūsų darbdavys perduos „Amundi Tenue de Comptes“, kurios registruotos buveinės adresas 90 

boulevard Pasteur, 75015 Paris, Prancūzija (pašto adresas: 26956 VALENCE CEDEX 9, Prancūzija), kad ši gautų informaciją 

ir būtų galima pasirašyti pasiūlymą užtikrinant kuo geriausias pasiūlymų pasirašymo tvarkymo sąlygas. 

VINCI SA taip pat yra duomenų gavėjas pasirašymo svetainės pasaulinės priežiūros tikslais. 

5. Jūsų asmens duomenų saugojimas 

Jūsų asmens duomenys bus naudojami tik pirmiau nurodytais tikslais visu pasiūlymo galiojimo laikotarpiu ir iki teisėtai 

nurodyto laikotarpio. Jeigu nepasirašysite VINCI pateikto akcijų pasiūlymo darbuotojams, jūsų asmens duomenis „Amundi 

Tenue de Comptes“ automatiškai ir sistemingai ištrins per 9 mėnesius nuo tam tikro pasiūlymo pateikimo. 

6. Jūsų teisės 

Atsižvelgiant į Reglamento ir Informatikos ir laisvių įstatymo nuostatas, turite teisę: 

• gauti mūsų turimų jūsų asmens duomenų kopiją ir gauti informaciją, susijusią su jūsų asmens duomenų 

tvarkymu; 

• reikalauti, kad pataisytume, papildytume, atnaujintume jūsų asmens duomenis, kurie yra netikslūs, neišsamūs, 

dviprasmiški ir (arba) pasenę; 

• reikalauti, kad jūsų asmens duomenis ištrintume; 

• apriboti mūsų atliekamą jūsų asmens duomenų tvarkymą; 

• prieštarauti dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo; 

• nurodyti direktyvas, taikomas su jūsų asmens duomenimis po jūsų mirties. 

Galiausiai turite teisę pateikti reikalavimą CNIL arba Europos ekonominės erdvės valstybės narės, kurioje nuolatos 

gyvenate ar dirbate, kontrolės institucijai, jeigu manote, kad tvarkydami jūsų asmens duomenis pažeidžiame Reglamentą. 

Informuojame, kad jūsų asmens duomenų tvarkymas, kaip tai aprašyta šiame informaciniame pranešime, bus atnaujintas, 

jei reikės, kiekvieną kartą parengus naują akcijų pasiūlymą darbuotojams, dėl kurio VINCI galės nuspręsti ateityje. 

7. Kaip pasinaudoti savo teisėmis 

Jei norite pasinaudoti pirmiau minėtomis teisėmis arba jeigu turite kokių nors klausimų, susijusių su tuo, kaip tvarkome 

asmens duomenis, galite kreiptis į savo įmonės žmogiškųjų išteklių skyrių arba į asmenį, atsakingą už VINCI S.A. 

duomenų apsaugą. : contact.dpo@vinci.com. 

Galite nedelsdami su mumis susisiekti, jeigu nenorite, kad jūsų asmens duomenys būtų perduoti „Amundi Tenue de 

Comptes“. 

 


