T. ROWE PRICE
PRIVATUMO PRANEŠIMAS
(EMEA)
Nuorodos šiame privatumo pranešime į „mūsų“, „mus“, „mes“ arba „T. Rowe Price“ yra nuorodos į „T.
Rowe Price“ įmones, kurios šio pranešimo gale įvardijamos kaip Valdytojai. Šiame Privatumo
pranešime apibūdinamas „T. Rowe Price“ asmens duomenų rinkimas ir naudojimas, susijęs su
„T. Rowe Price“ nedirbančiais asmenimis (toliau šiame Pranešime vadinami „jūs “ arb a „jūs ų“) Mes
galime gauti jūsų asmens duomenis įvairiais būdais, pavyzdžiui, kai iš mūsų įsigyjat e gaminį arba
paslaugą, kai lankotės mūsų interneto svetainėse arba kai esate kito asmens ar įmonės atstovas, t. y.
kai esate bendrovės, kuri yra mūsų klientas, paslaugų teikėjas ar sandorio šalis, darbuotojas.
Šiame privatumo pranešime paaiškinami mūsų renkamų asmens duomenų tipai, kaip juos
naudojame, su kuo jais dalinamės, kaip juos apsaugome ir kokios jūsų įstatymais numaty tos t eisės.
Atidžiai perskaitykite šią inf ormaciją, kadangi joje paaiškinamas mūsų požiūris ir strategijos dėl
asmens duomenų bei kaip jie tvarkomi. Asmens duomenys reiškia informaciją (atskirai arba k artu s u
kita prieinama informacija), kuri leidžia nustatyti jūsų, kaip asmens, tapatybę arba leidžia jus tiesiogiai
ar netiesiogiai atpažinti.

Asmens duomenų kategorijos
Asmens duomenų, kuriuos galime rinkti ir naudoti, kategorijos:
▪ asmeninė inf ormacija, pavyzdžiui, vardas, pavardė ir slapyvardis, lytis, gimimo data, amžius, paso
duomenys, vyriausybės suteikti numeriai ir identifikavimo dok umentai, nuotrauk os, p arašas,
pilietybė ir profesiniai duomenys ar informacija;
▪ inf ormacija ryšiams, pavyzdžiui, pašto adresas, el. pašto adresas ir telefono, f akso ir mobiliojo
telef ono numeriai;
▪ įdarbinimo / verslo inf ormacija, pavyzdžiui, bendrovės, kurioje dirbate pavadinimas ir jūsų
pareigos, vieta ir atsakomybės;
▪ komunikavimo ir bendravimo informacija, pavyzdžiui, komunikavimas su mumis įrašoma linija, el.
paštu ar kitu būdu ir pastabos apie skambučius, turėtus ar suplanuotus susitikimus;
▪ su sandoriais susijusi informacija, pavyzdžiui, sandorio duomenys, nurody mai, mūsų p ateikti
investicinio fondo sąskaitų numeriai ar kita sąskaita, pavyzdžiui, banko ar depozitinė;
▪ f inansinė ir patikrinimo informacija, jei reikalinga, pavyzdžiui, lėšų šaltinis ir informacija gaut a dėl
kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimo patikrų, kliento pažinimo veikla, patikrinimai, ar
nėra įtrauktas į valstybinius sąrašus bei panaši informacija ir patikros;
▪ su atitikties klausimais susijusi informacija, pavyzdžiui, duomenų subjekto užklausos ir pridedama
dokumentacija, skundai, tyrimai, incidentų duomenys ir šių problemų sprendimai;
▪ specialios asmens duomenų kategorijos, pavyzdžiui, informacija apie jūsų rasę, tautybę, politines
nuomones, religinius ar filosofinius įsitikinimus, narystę profsąjungose, su sveikata susijusi
inf ormacija, lytinis gyvenimas ar orientacija arba teistumai ir nusižengimai;
▪

techninė inf ormacija, kai naudojatės mūsų interneto svetainėmis, įskaitant jūsų IP adresą,
prisijungimo informaciją, naršyklės tipą ir versiją, įrenginio identifikatorių, vietą ir laiko juostos
nuostatą, naršyklės papildinių tipus ir versijas, operacinę sistemą ir platformą, puslapio atsako
laikus ir atsisiuntimo klaidas;

▪

Inf ormacija apie jūsų apsilankymą mūsų interneto svetainėse, įskaitant interneto svetaines,
kuriose lankėtės prieš apsilankant mūsų svetainėje ir peržiūrėtus ar ieškotus gaminius arba
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paslaugas, apsilankymų skaičių, apsilankymo tam tikruose puslapiuose trukmę, peržiūrėtus
puslapius, puslapių sąveikos informaciją (pvz., slinkimą, spustelėjimus ir užvedimus virš teksto
pelės žymekliu) ir būdus, kurie buvo naudojami norint išjungti puslapį ir panašią papildomo turinio
inf ormaciją, kurią galima pasiekti iš interneto svetainės puslapių, pvz., informaciją apie dokumentų
atvėrimą ar spausdinimą arba tai, kokie ir kiek laiko buvo leidžiami vaizdo įrašai; ir
▪

pageidavimai ir nuomonės, pavyzdžiui, rinkodaros pageidavimai, pageidaujama kalba ir su mumis
pasidalintos nuomonės.

Mes galime rinkti asmens duomenis tiesiogiai iš jūsų arba juos mums gali pateikti kita šalis,
pavyzdžiui, jūsų darbdavys. Mes taip pat galime rinkti asmens duomenis iš kitų viešai ar komercišk ai
prieinamų šaltinių. Mes taip pat galime kurti jūsų asmens duomenis, pavyzdžiui, bendravimo su jumis
pastabas arba jūsų sandorių įrašus. Kai lankotės mūsų interneto svetainėse, mes galime naudot i
slapukus ir kitas technologijas asmens duomenims rinkti. Visus iš jūsų, kitų šaltinių gaut us ar mūsų
sukurtus duomenis tvarkome pagal šį privatumo pranešimą. Norėdami sužinot i daugiau, k aip mes
naudojame slapukus, skaitykite mūsų Slapukų politiką.
Kai kuriais atvejais mums galite pateikti asmens duomenis apie kitą asmenį. Tokiais atvejais tai galit e
daryti, jei turite to asmens leidimą mums pateikti šią inf ormaciją ir leidimą mums naudoti šią
inf ormaciją, kaip paaiškinta šiame privatumo pranešime.

Kaip naudojame asmens duomenis
Iš jūsų ir apie jus renkamus asmens duomenis naudojame įvairiais tikslais, turėdami vieną ar daugiau
teisinių pagrindų, kurie išdėstyti toliau.
Tikslas

Pagrindas

Pateikti jūsų atstovaujamai bendrovei (arba
tiesiogiai jums) prašomus gaminius arba
paslaugas ir vėliau aptarnauti klientą bei
informuoti.

Toks tvarkymas yra reikalingas norint įvykdyti mums
privalomus teisinius reikalavimus, sutartinius įsipareigojimus i r
(arba) efektyviai reaguoti į jūsų užklausas, kas yra mūsų
teisėtų interesų dalis.

Atlikti kovos su pinigų plovimu ir teroristų
finansavimu
deramą
patikrą,
kliento
pažinimo
veiklą,
patikras,
ar
nėra
vyriausybės
sąrašuose
ir
panašios
informacijos bei atrankos patikras.

Toks tvarkymas yra reikalingas norint įvykdyti mums
privalomus teisinius reikalavimus, sutartinius įsipareigojimus i r
(arba) valdyti riziką, kas yra mūsų teisėtų interesų dalis.

Norėdami atsakyti į jūsų užklausas ir
prašymus, įskaitant poreikį nustatyti jūsų
tapatybę, kai į mus kreipiatės.

Esame teisėtai suinteresuoti tvarkyti asmens duomenis, kad
galėtume pateikti asmeniškai pritaikytą atsakymą į jūsų
užklausas ir prašymus bei įvykdyti savo paslaugų teikimo
įsipareigojimus.

Norėdami saugoti vidinius įrašus ir valdyti
su jumis palaikomą ryšį.

Esame teisėtai suinteresuoti saugoti jūsų asmens duomenų
įrašus ir prireikus juos atnaujinti. Be to, esame teisėtai
suinteresuoti saugoti bet kokio susirašinėjimo su jumis įrašus.

Norėdami valdyti riziką, teisėtas teises ir
padėti nustatyti neteisėtą veiklą.

Toks tvarkymas yra reikalingas norint įvykdyti mums
privalomus teisinius reikalavimus ir (arba) valdyti rizikas, su
kuriomis gali susidurti mūsų verslas arba vykdant ar ginant
mūsų teisėtas teises, kas yra mūsų teisėtų interesų dalis.

Laikytis teisinių ir reguliavimo reikalavimų,
įskaitant informacijos atskleidimą mokesčių
ar kitoms reguliavimo tarnyboms.

Toks tvarkymas yra reikalingas norint įvykdyti teisinius
reikalavimus.

Norėdami jums pranešti apie mūsų gaminių
ar paslaugų pokyčius.

Esame teisėtai suinteresuoti tvarkyti jūsų asmens duomenis,
kad galėtume pranešti apie mūsų gaminių ar paslaugų
pokyčius. Kai kuriais atvejais mums gali reikėti tokiu būdu
tvarkyti informaciją, kad galėtume laikytis įstatymų, kuriais
reikalaujama pranešti apie pokyčius.
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Tikslas

Pagrindas

Norėdami leisti jums užsiprenumeruoti ir
stebėti jus dominančius gaminius arba
paslaugas bei šią informaciją naudoti, kad
galėtume
pateikti
užsiprenumeruotą
medžiagą.

Esame teisėtai suinteresuoti tvarkyti asmens duomenis, kad
galėtume jums pateikti užsiprenumeruotas paslaugas, vykdyti
savo paslaugų įsipareigojimus ir pateikti asmeniškai pritaikytus
atsakymus į jūsų užklausas ir prašymus.

Norėdami jums pateikti informaciją apie
produktus ir paslaugas (su sąlyga, kad
prireikus davėte dėl to sutikimą).

Prireikus, prieš tvarkydami informaciją šiuo būdu, prašysime
jūsų sutikimo. Be to, suteiksime jums galimybę panaikinti
sutikimą (atsisakyti), pvz., kiekviename mūsų siunčiamame
rinkodaros pranešime.

Norėdami atlikti ir tvarkyti jūsų registraciją
interneto svetainėje.

Toks tvarkymas yra reikalingas norint įvykdyti mums
privalomus teisinius reikalavimus, sutartinius įsipareigojimus i r
(arba) efektyviai reaguoti į jūsų užklausas, kas yra mūsų
teisėtų interesų dalis.

Norėdami užtikrinti, kad mūsų interneto
svetainių turinys būtų pateiktas pačiu
efektyviausiu jums ir jūsų kompiuteriui
būdu.

Esame teisėtai suinteresuoti tvarkyti asmens duomenis, kad
jums galėtume pasiūlyti efektyviai pateikiamą interneto
svetainę.

Norėdami,
kad
jūs
dalyvautumėte
apklausose ir naudotis mūsų interneto
svetainių interaktyviosiomis funkcijomis.

Esame teisėtai suinteresuoti tvarkyti asmens duomenis, kad
jums galėtume pasiūlyti dalyvauti apklausose ir naudotis mūs ų
interneto svetainių interaktyviosiomis funkcijomis.

Norėdami tvarkyti jūsų asmens duomenis,
kai reikia užtikrinti mūsų interneto svetainių
ir elektroninių sistemų saugą.

Esame teisėtai suinteresuoti stebėti, kaip naudojamos mūsų
interneto svetainės ir elektroninės sistemos, kad galėtume
nustatyti ir išvengti sukčiavimo, kitų nusikaltimų ir
piktnaudžiavimo. Kai kuriais atvejais mums gali reikėti tokiu
būdu tvarkyti informaciją, kad galėtume laikytis įstatymų,
kuriais reikalaujama palaikyti interneto svetainių ir elektron i nių
sistemų saugą.

Norėdami leisti jums registruotis ir dalyvauti
mūsų įprastuose ir virtualiuose renginiuose
ir konferencijose.

Esame teisėtai suinteresuoti tvarkyti asmens duomenis, kad
jums galėtume palengvinti renginių tvarkymą ir administravimą.

Norėdami apjungti mūsų gaunamą ir
renkamą informaciją, kad suprastume jūsų
interesus ir pageidavimus ir suteiktume
labiau jums pritaikytą patirtį.

Esame teisėtai suinteresuoti peržiūrėti jūsų pageidavimus,
kuriuos sužinome iš jūsų naršymo elgsenos arba kito kontakto,
kurį palaikėme su jumis arba jūsų bendrove, metu, kad
galėtume asmeniškai jums pritaikyti savo pranešimus ir ger i au
patenkinti jūsų (tiesiogiai arba kaip bendrovės atstovo)
poreikius, su sąlyga, kad tai atitinka jūsų rinkodaros
pasirinkimus.

Norėdami turėti naujausią gavėjų blokavimo
sąrašą, kai paprašėte į jus nesikreipti, kad
mes netyčia vėl su jumis nesusisiektume.

Esame teisėtai suinteresuoti, kadangi, atsižvelgiant į gerą
rinkodaros praktiką, esame įsipareigoję tvarkyti asmens
duomenis, kad turėtume naujausią gavėjų blokavimo sąrašą ir
galėtume užtikrinti, kad nesikreipsime į jus, kai to mūsų
prašėte. Atkreipkite dėmesį, kad, jei atsisakysite rinkodaros
informacijos, mes vis tiek galime siųsti svarbią su pas mus
turimomis paskyromis susijusią informaciją. Kai kuriais
atvejais mums gali reikėti tokiu būdu tvarkyti informaciją, kad
galėtume laikytis įstatymų ar sutartinių įsipareigoj imų.

Norėdami kurti produktus ir paslaugas bei
plėtoti naujas paslaugas ir produktus.

Esame teisėtai suinteresuoti tvarkyti asmens duomenis, kad
galėtume efektyviau kurti savo produktus ir kaip įmonė
patobulinti savo pasiūlymus.

Norėdami veiksmingai valdyti savo veiklą,
pavyzdžiui, paslaugų teikėjus, finansus,
saugumą, informacines technologijas ir
fizinę infrastruktūrą bei įmonių auditus.

Toks tvarkymas yra reikalingas norint įvykdyti mums
privalomus teisinius reikalavimus, sutartinius įsipareigojimus i r
(arba) valdyti mūsų veiklą ir riziką, kas yra mūsų teisėtų
interesų dalis.

Norėdami padėti įvertinti, valdyti ir stebėti
mūsų patalpas, pavyzdžiui, per CCTV,
lankytojų įrašus ir prieigos įrenginius.

Tai yra mūsų teisėtas interesas išlaikyti mūsų patalpas saugias
ir tvarkingas.
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Tikslas
Norėdami palaikyti sveikatos
informacijos
vertinimus
ir
dokumentacijos vedimą.

Pagrindas
ir saugos
susijusios

Tai yra mūsų teisėtas interesas veiksmingai tvarkyti patalpas ir
veiklą pagal sveikatos ir saugos praktikas. Kai kuriais atvej ai s
mums gali reikėti tvarkyti tokios rūšies informaciją, kad
galėtume laikytis įstatymų.

Kai tvarkydami jūsų asmens duomenis pasikliauname teisėto intereso pagrindu, subalansuosime
savo ir bet kurios tiesiogiai susijusios trečiosios šalies siekiamą teisėtą interesą su jūsų interesu ir
pagrindinėmis teisėmis bei laisvėmis, kurios susiję su jūsų asmens duomenų apsauga, kad galėtume
pasikliauti teisėtais interesais ir nustatyti papildomus veiksmus, kurių reikia imtis siekiant tinkamo
balanso. Kai tvarkome specialias asmens duomenų kategorijas, mes tai darome pagal galiojančius
įstatymus ir gausime jūsų sutikimą, kai to reikės.
Pateikti asmens duomenis reikia tuomet, kai duomenys yra reikalingi siekiant sudaryti arba vykdyti
sudarytą sutartį, arba kad galėtumėte gauti gaminius arba paslaugas ar inf ormaciją, kurios prašote, ir
kai reikia laikytis taikomų įstatymų ir reglamentų. Atsisakius pateikti informaciją, mums gali būti
neįmanoma suteikti prašomus produktus, paslaugas arba informaciją arba įvykdyti mūsų sutartinius ar
kitus teisėtus įsipareigojimus.
Pateikti asmens duomenis dėl savanoriškų priežasčių, pvz., rinkodaros tikslų, nėra būtina.
Dažniausiai rinkodara bus vykdoma el. laiškais, tačiau kartais ji gali vykti ir paštu ar telefonu. Galite
bet kada paprieštarauti dėl rinkodaros ryšio palaikymo, kaip išdėstyta toliau (Sutikimo panaikinimas).

Su kuo dalijamės asmens duomenimis
Jūsų asmens duomenys yra skirti „T. Rowe Price“. Tam tikromis aplinkybėmis jais gali būti dalijamasi
su „T. Rowe Price“ f ilialais ir patronuojamomis įmonėmis bei trečiosiomis šalimis.
Mes jūsų asmens duomenimis galime dalintis su:
▪

„T. Rowe Price“ bendrovių šeima. Galime dalytis jūsų asmens duomenimis tarp mūsų
bendrovių šeimos bendrovių, įskaitant mūsų patronuojančias įmones ir filialus, kad galėtume
administruoti paslaugas ir produktus, suteikti klientų palaikymą, suprasti jūsų pageidavimus, siųsti
inf ormaciją apie jus galinčius sudominti gaminius ir paslaugas (gavę jūsų sutikimą, kai reikalinga)
bei vykdyti kitą šiame privatumo pranešime apibūdintą veiklą.

Galime dalytis jūsų asmens duomenimis su šių tipų trečiųjų šalių organizacijomis:
▪

Nepriklausomi auditoriai, buhalteriai ir teisės bei kiti profesionalūs konsultantai.

▪

Mūsų paslaugų teikėjai. Mes naudojame kitas bendroves arba rangovus („Paslaugų teikėjai“),
norėdami savo vardu suteikti paslaugas arba prireikus pagalbos teikiant „T. Rowe Price“
produktus ar paslaugas. Galime dalytis asmens duomenimis su šių kategorijų paslaugų teikėjais:
- – inf rastruktūros ir technologijų paslaugų teikėjais;
- – rinkodaros, reklamos, analizės, mokslinių tyrimų, renginių ir ryšio paslaugų teikėjais;
- – „T. Rowe Price“ produktų ar paslaugų administravimo paslaugų teikėjais, pvz., persiuntimo
agentūromis, saugotojais ir vertybinių popierių kainodaros paslaugų teikėjais.
Kol teikiamos tokios paslaugos, tie paslaugų teikėjai gali peržiūrėti jūsų asmens duomenis. Tačiau
tokiems paslaugų teikėjams suteiksime tik informaciją, reikalingą teikiant p aslaugas, jie v eiks
pagal mūsų nurodymus, o mes jiems nurodysime nenaudoti jūsų asmens duomenų jokiam k it am
tikslui. Visada dėsime visas pastangas, kad užtikrintume, jog visi paslaugų t eik ėjai, s u k uriais
dirbame, užtikrintų jūsų asmens duomenų saugumą.

▪

Trečiosios šalys, kurių nedraudžia įstatymas. Tam tikromis aplinkybėmis mums gali reik ėt i
atskleisti arba dalytis jūsų asmens duomenimis, kad galėtume įvy kdyt i t eisinį ar reg uliav imo
įsipareigojimą (pavyzdžiui, mums gali reikėti atskleisti asmens duomenis p olic ijai, reg uliav imo
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tarnyboms, vyriausybinėms institucijoms ar teisėsaugos ar administravimo institucijoms). B e t o,
galime atskleisti asmens duomenis trečiosioms šalims, kai toks atskleidimas y ra t eisėtas ir k ai
reikia apsaugoti ar ginti mūsų teises, valstybinio saugumo klausimus, įgyvendinti t eisę, v ykdy ti
sutartis arba apsaugoti jūsų ar visuomenės teises.
▪

Jūsų bendrovė ar agentai ir kitos trečiosios šalys. Jūsų asmens duomenis galime p erduoti
jūsų bendrovei ar kitam agentui, pvz., kai esate su kitais asmenimis įtraukti į el. laišką arba
prireikus gauti patvirtinimą dėl jūsų duomenų ar vaidmens. Be to, galime perduoti informaciją s u
jūsų bendrove, jos paskyra susijusioms trečiosioms šalims arba dėl mūsų turimų su jumis ar jūs ų
bendrove verslo sandorių.

▪

Su verslo perėmimais susiję trečiosios šalys. Jūsų asmens duomenis galime perduoti
trečiosioms šalims (įskaitant esamas arba naujai suf ormuotas bendroves „T. Rowe Price“
bendrovių šeimoje), kai tai susiję su reorganizavimu, restruktūrizavimu, sujungimu, turto įsigijimu
ar perleidimu, su sąlyga, kad gaunanti šalis sutinka su jūsų asmens duomenimis elgt is pagal š į
privatumo pranešimą.

Kur saugome asmens duomenis
Iš jūsų renkamus asmens duomenis galime perduoti ir saugoti ne jūsų buveinės jurisdikcijoje
esančioje vietoje.
Jei esate Europos ekonominėje erdvėje („EEE“), tai reiškia, kad asmens duomenys gali būti perduot i,
saugomi ir prieinami ne EEE esančioje paskirties vietoje, įskaitant „T. Rowe Price A ssociat es , Inc . “
Jungtinėse Amerikos Valstijose. Be to, juos gali tvarkyti mums, filialui arba vienam iš mūsų paslaugų
teikėjų dirbantys ne EEE esantys darbuotojai. Jei esate ne EEE – be to, kas paminėta pirmiau,
asmens duomenys gali būti perduoti ir saugomi EEE esančioje paskirties vietoje.
Kai inf ormacija perduodama ne EEE esantiems „T. Rowe Price“ subjektams, „T. Ro we P ric e“ t urės
laikytis ES standartinių duomenų apsaugos sąlygų (pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglament o
46(2)(c) straipsnį), kurias Europos Komisija įvertino kaip asmens duomenims suteikiančias
pakankamą apsaugos lygį (ar turės naudoti kitas tinkamas apsaugos priemones), kad būtų užtikrint a
tinkama duomenų apsauga. Tokių atitinkamų apsaugos priemonių kopijos galite paprašyti
kreipdamiesi į mus, kaip išdėstyta toliau (Susisiekti su mumis).

Jūsų pasirinkimai / privatumo teisės
Turite įvairių su mūsų vykdomu asmens duomenų tvarkymu susijusių teisių, kurių kiekviena at skirai
yra paaiškinta toliau. Jei norite pasinaudoti viena ar daugiau toliau pateiktų teisių, s u s avo praš ymu
kreipkitės į mus adresu Global_Privacy@troweprice.com – nurodykite savo vardą, pavardę, el. p ašto
ir pašto adresus, pateikite konkretų prašymą ir bet kurią kitą informaciją, kurioms gali prireikt i, k ad
galėtume pateikti arba kitaip tvarkyti jūsų prašymą.
▪

Peržiūrėjimas. Galite turėti teisę sužinoti, ar jūsų asmens duomenys yra tvarkomi, o jei t ai y ra
daroma, prašyti juos peržiūrėti, įskaitant tvarkomų asmens duomenų kategorijas, tvarkymo tiks lą
ir gavėjus arba gavėjų kategorijas. Tai nėra absoliuti teisė, kadangi turime atsižvelgti į kitų
interesus. Jei norėsite paprašyti daugiau kaip vienos kopijos, galime imti mokestį.

▪

Ištaisymas. Galite turėti teisę ištaisyti netikslius ar neišsamius su jumis susijusius duomenis.

▪

Ištrynimas. Galite turėti teisę prašyti ištrinti su jumis susijusius asmens duomenis, tačiau nesame
įsipareigoję tai atlikti, jei tokius duomenis turime saugoti, kad galėtume laikytis teisinio
įsipareigojimo arba kai reikia, pateikti, vykdyti arba ginti teisinius ieškinius.

▪

Apribojimas. Ribotomis aplinkybėmis galite turėti teisę prašyti, kad apribotume asmens duomenų
tvarkymą. To galite pageidauti, kai manote, kad tokie duomenys yra net ik slūs, t v arkymas y ra
vykdomas neteisėtai arba daugiau nėra poreikio tvarkyti asmens duomenis k onkreč iu t iks lu,
tačiau mes negalėsime ištrinti duomenų esant teisiniam ar kitokiam įsipareigojimui arba kai
nenorite, jog juos ištrintume. Tokiu atveju pažymėtume saugomus asmens duomenis s u t ikslu
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riboti tvarkymą tam tikrais tikslais, atsižvelgiant į jūsų prašymą, arba k ai reikia k itaip ribot i jų
tvarkymą.
▪

Duomenų perkeliamumas. Galite turėti teisę gauti mums pateiktus su jumis susijusius as mens
duomenis struktūrizuotu, bendrai naudojamu, elektroniniu formatu ir tuos duomenis perduoti kitam
subjektui.

▪

Prieštaravimas. Tam tikromis aplinkybėmis galite turėti teisę bet kada prieštarauti (su konkrečia
situacija susijusiais pagrindais) dėl mūsų vykdomo asmens duomenų tvarkymo, įskaitant
prof iliavimą, o mes privalėtume daugiau jūsų asmens duomenų netvarkyti. Tai gali būti prašymas
dėl žmogaus įsikišimo, kai sprendimai priimami automatizuotai (kai taikyt ina), k ad galėtumėte
išreikšti savo požiūrį ir prieštarauti dėl sprendimo.

▪

Skundo pateikimas. Galite turėti teisę pateikti skundą kompetentingai duomenų apsaugos
priežiūros institucijai, kuri Liuksemburge yra Commission Nationale pour la Protection des
Données („CNPD“) arba Jungtinėje Karalystėje yra Inf ormacijos komisaro biuras („ICO“). Jei
esate arba jei problema, dėl kurios norite pateikti skundą, kilo ne Europos ekonominėje erd vėje
(EEE) arba Šveicarijoje, spustelėkite čia, kur rasite kitų vietinių duomenų apsaugos institucijų tose
vietovėse sąrašą. Jei esate arba jei problema, dėl kurios norite pateikti skundą, yra s usijusi kit a
vietove, kreipkitės į mus toliau nurodytu būdu („Susisiekite su mumis“).

Jei asmens duomenis tvarkome jūsų sutikimo teikti rinkodaros informaciją pagrindu, t urite t eisę b et
kada sutikimą panaikinti. Jei norėtumėte panaikinti sutikimą ir atsisakyti gauti mūsų rinkodaros
inf ormaciją, vadovaukitės el. laiške pateiktais rinkodaros atsisakymo nurodymais arba prenumeratos
atsisakymo nurodymais interneto svetainėje, kurioje užsiprenumeravote konkretų turinį (kai akt ualu).
Jei atsisakysite gauti informaciją arba atsisakysite mūsų rinkodaros informacijos prenumeratos , mes
vis tiek galime kreiptis į jus dėl paskyros, ryšių, veiklos ir kitokio ryšio palaikymo su mumis.

Kiek laiko saugome asmens duomenis
Asmens duomenis saugome tik tol, kol reikia tikslui, kuriam jie buvo s urinkt i, pas iek ti ir t aikyt inų
įstatymų leistina apimtimi. Kai mums daugiau nereikia naudoti jūsų informacijos , ją p ašalins ime iš
savo sistemų ir įrašų ir (arba) imsimės veiksmų, jog nedelsiant juos padarytume anonimiškais, k ad iš
jų nebūtų galima nustatyti jūsų tapatybės (išskyrus atvejus, kai tos informacijos reikia, kad g alėt ume
laikytis taikomų teisinių ar reguliavimo įsipareigojimų).

Sauga
Siekdami apsaugoti turimus ir kontroliuojamus asmens duomenis, įgyvendinome technines ir
organizacines saugos priemones. Tokios mūsų įgyvendintos priemonės apima prieigos prie as mens
duomenų ribojimą tik darbuotojams, rangovams ir įgaliotiesiems paslaugų teikėjams, kurie t uri žinoti
tokią informaciją dėl šiame privatumo pranešime apibūdintų tikslų, pas irūp inome mok ymais mūsų
darbuotojams ir rangovams bei ėmėmės kitų techninių, administracinių ir fizinių apsaugos priemonių.
Nors stengiamės visada apsaugoti sistemas, svetaines, veiklą ir informaciją nuo neleistinos prieigos,
naudojimo, modifikavimo ir atskleidimo, dėl interneto, kaip atviros pasaulinio ryšio priemonės, būdingų
savybių ir kitų rizikos veiksnių, negalime garantuoti, kad visa informacija (kol yra p erduodama arba
saugoma mūsų sistemose) bus visiškai apsaugota nuo kitų asmenų, pvz., programišių, įsibrovimo.

Šio privatumo pranešimo pakeitimai
Šis privatumo pranešimas yra parengtas anglų kalba ir gali būti išverstas į kitas kalbas. P ast ebėjus
kokių nors pranešimo anglų k. ir jo vertimo neatitikimų, reikia vadovautis versija anglų k.
Pasiliekame teisę kartais keisti privatumo pranešimą. Jei nuspręsime atlikti esminį privatumo
pranešimo pakeitimą, stengsimės apie tai pranešti, pavyzdžiui, informuodami apie tuos pakeitimus el.
paštu ir (arba) paskelbdami perspėjimą tiesiogiai susijusios interneto svetainės pradžios puslapyje, ir
(arba) imsimės kitų veiksmų, kurie privalomi pagal taikomą įstatymą.
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Valdytojai
60 Queen Victoria Street
London EC4N 4TZ
Jungtinė Karalystė
60 Queen Victoria Street
T. Rowe Price UK Limited
London EC4N 4TZ
Jungtinė Karalystė
35, Boulevard du Prince Henri
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l.
L-1724 Luxembourg
Didžioji Liuksemburgo Kunigaikštystė
Talstrasse 65
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
8001 Zurich
Šveicarija
35, Boulevard du Prince Henri
T. Rowe Price SICAV(s)*
L-1724 Luxembourg
Didžioji Liuksemburgo Kunigaikštystė
35, Boulevard du Prince Henri
T. Rowe Price FCP(s)*
L-1724 Luxembourg
Didžioji Liuksemburgo Kunigaikštystė
60 Queen Victoria Street
T. Rowe Price OEIC(s)*
London EC4N 4TZ
Jungtinė Karalystė
* Liuksemburge ir Jungtinėje Karalystėje esančios investicinės priemonės, k urių invest icijas mes
valdome ir teikiame kitas paslaugas.
T. Rowe Price International Ltd

Susisiekite su mumis
Jei turite bet kokių klausimų apie šį privatumo pranešimą ir (arba) mūsų paslaugų teik ėjų p rivatumo
strategijas ir praktiką, susisiekite su mumis el. paštu Global_Privacy@troweprice.com.
Mūsų Visuotinio privatumo biuro informacija:
Global Privacy Office
T. Rowe Price
60 Queen Victoria Street
London
EC4N 4TZ
Global_Privacy@troweprice.com
Šis privatumo pranešimas buvo atnaujintas 2019 m. kovo 1 d.
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