
 

 

 

INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL 
AB VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI 

KLIENTŲ APTARNAVIMO IR 
OPERATYVINIŲ TELEFONINIŲ 

POKALBIŲ ĮRAŠYMO 

 

Kodėl Jums aktualus šis informacinis pranešimas? 

Šis informacinis pranešimas taikomas Jums, kaip AB Vilniaus šilumos tinklai (toliau – Bendrovė) darbuotojui 
(Klientų aptarnavimo centro aptarnavimo įrašomu telefonu Nr. 19118 arba +370 5 236 1030 operatoriui; 
dispečeriui arba kitam operatyviniam darbuotojui, komunikuojančiam įrašomais Bendrovės operatyviniais 
telefono Nr. 852601715, 852667066, 852667166, 852667256, 852667452, 852667471, 852667496 arba minėtais 
klientų aptarnavimo telefono numeriais nuo 22 val. iki 7 val.), Bendrovės paslaugų teikimo pagrindu samdomo 
paslaugų teikėjo – Skambučių centro – atstovui (aptarnavimo įrašomu telefonu Nr. 19118 arba +370 5 236 1030 
operatoriui), klientui (buitiniam vartotojui (fiziniam asmeniui) ar verslo subjekto (juridinio asmens) atstovui, 
skambinančiam Bendrovei įrašomais klientų aptarnavimo telefono Nr. 19118 arba +370 5 236 1030, siekiant 
aptarnavimo paslaugos arba pranešti apie apskaitos prietaisų gedimus) bei trečiajam asmeniui 
(besikreipiančiam į Bendrovę įrašomu klientų aptarnavimo ar operatyviniu telefono numeriu bet kokiu 
klausimu arba pranešant apie gedimus, avarijas). 

 

Kas yra Jūsų asmens duomenų valdytojas? 

 

AB Vilniaus šilumos tinklai 
 Įmonės kodas: 124135580 
Elektrinės g. 2, 03150 Vilnius 
Tel. 19118 
El. p. info@chc.lt 
https://chc.lt/ 
 

Adresas korespondencijai: 
 
AB Vilniaus šilumos tinklai 
Spaudos g. 6-1, 05132 Vilnius 

Bendrovės duomenų apsaugos pareigūnas  
Spaudos g. 6-1, 05132 Vilnius 
Tel. 8 (5) 266 7026 
El. p. dap@chc.lt 
Plačiau apie Bendrovės vykdomą asmens duomenų 
tvarkymą:  
https://chc.lt/lt/asmens-duomenu-apsauga/129   

 

Kokiais tikslais ir kokia teisėto asmens duomenų tvarkymo sąlyga bus tvarkomi Jūsų asmens duomenys? 

Jūsų asmens duomenys tvarkomi šiais tikslais: 

Tikslas Nr. 1. Telefoninių pokalbių įrašymas, siekiant užtikrinti ir nuolat gerinti klientų aptarnavimo ir paslaugų 
teikimo kokybę. 

Tikslas Nr. 2. Operatyvinių telefoninių pokalbių įrašymas, siekiant užtikrinti Bendrovės dispečerių ir kitų 
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operatyvinių darbuotojų darbo kokybę ir efektyvų incidentų valdymą bei papildomai aptarnauti dėl avarinių 
situacijų besikreipiančius klientus (priimti informaciją) specifinėmis valandomis (nuo 22.00 val iki 7.00 val.). 

Jūsų asmens duomenys nebus tvarkomi kitais duomenų tvarkymo tikslais, nebent tam būtų skaidri, sąžininga ir 
pagrįsta teisėto duomenų tvarkymo sąlyga (teisėtas pagrindas), pvz., gaunamas Jūsų, kaip duomenų subjekto, 
aiškus, nedviprasmiškas, informacija pagrįstas sutikimas arba įgyvendinami teisės aktuose nustatyti reikalavimai 
(prievolės), o pats tikslas aiškiai apibrėžtas ir teisėtas.  

Jūs, kaip duomenų subjektai, būsite savalaikiai informuojami apie bet kokį asmens duomenų tvarkymo sąlygų 
pasikeitimą, išskyrus atvejus, kuomet Jūs jau turite atnaujintą informaciją ir atsižvelgiant į tai, kiek jos turite. 

Jūsų asmens duomenys tvarkomi šia teisėta asmens duomenų tvarkymo sąlyga (teisėtu pagrindu): 
 

Duomenų subjekto sutikimas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a) punktas), kuomet Jūs, kaip klientas ar tretysis asmuo, 
skambinate Bendrovei klientų aptarnavimo telefonu Nr. 19118 arba +370 5 236 1030, dėl Tikslo Nr. 1. 
 
Bendrovės teisėtas interesas, siekiant užtikrinti ir nuolat gerinti klientų aptarnavimo kokybę (BDAR 6 straipsnio 1 
dalies f) punktas), kuomet klientų aptarnavimo telefonu Nr. 19118 arba +370 5 236 1030 paskambinusius klientus 
ar trečiuosius asmenis Jūs, kaip Bendrovės klientų aptarnavimo darbuotojas arba išorinio Skambučio centro 
atstovas (teleoperatorius), aptarnaujate, dėl Tikslo Nr. 1. 
 
Teisinės prievolės vykdymas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c) punktas), siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos 
energetikos ministro 2015-02-20 įsakymo Nr. 1-54 patvirtintų Dispečerinio elektros energetikos sistemos valdymo 
nuostatų 92 punkto, Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintų Šilumos tinklų ir šilumos 
vartojimo įrenginių priežiūros taisyklių 64 punkto teisinius reikalavimus vykdyti operatyvinių pokalbių įrašymą, 
kuomet Jūs, kaip Bendrovės darbuotojas (dispečeris ar kitas operatyvinis darbuotojas), klientas ar tretysis asmuo, 
skambinate/ komunikuojate operatyviniais ryšio kanalais (telefono Nr. 852601715, 852667066, 852667166, 
852667256, 852667452, 852667471, 852667496) arba skambinate/ priimate skambutį specifinėmis valandomis 

(nuo 22 val. iki 7 val.) klientų aptarnavimo telefono numeriais 19118 arba +370 5 236 1030 dėl gedimų ir 
avarijų, dėl Tikslo Nr. 2. 

 
Kokie Jūsų asmens duomenys tvarkomi? 

Informuojame, kad aukščiau nurodytu tikslu bei teisėtu pagrindu tvarkomi šie Jūsų asmens duomenys: 

Tikslas Nr. 1. Telefoninių pokalbių įrašymas, siekiant užtikrinti ir nuolat gerinti klientų aptarnavimo ir paslaugų 
teikimo kokybę. 

Telefoninio pokalbio garso įrašas ir su tuo susiję 
duomenys 

Klientų aptarnavimo telefoninių pokalbių metu, atliekant 
informavimą ir konsultavimą, fiksuojama informacija 
(turinys), susijusi su konkretaus kliento karšto vandens ir 
šilumos pirkimo – pardavimo sutarties vykdymo teisiniais 
santykiais. Taip pat gali būti teikiama informacija, susijusi 
su Bendrovės veikla (remontai, rekonstrukcijos, gedimai, 
pirkimai, mazuto kūrenimai ir pan.), galimi atvejai, kuomet 
skambinantis asmuo siekia bendrauti su kitų miestų 
šilumos tinklų bendrovėmis. Šio tipo pokalbių metu gali 
būti teikiami, atskleidžiami, aptariami šie asmens 
duomenys: asmens tapatybės duomenys (vardas, pavardė, 
gimimo data), kontaktiniai duomenys (adresas, telefono 



 

 

 

numeris, elektroninio pašto adresas), duomenys, susiję su 
paslaugos teikimu ir sutarčių sudarymu (informacija apie 
teikiamas paslaugas, sutarčių duomenys, vartojimo 
duomenys, duomenys, kuriuos Bendrovė gauna 
bendraudama su asmenimis tiesiogiai, raštu ar el. paštu, 
nuosavybės pasikeitimo informacija ir kt.), mokėjimų 
duomenys (mokėtinos ar sumokėtos sumos, mokėjimų 
istorija, įsiskolinimai ir kt.); duomenų subjektui pranešant 
apie karšto vandens skaitiklio gedimą – objekto adresas, 
kuriame yra gedimas.  
 
Įrašius pokalbį sistemoje taip pat fiksuojama pokalbio data, 
laikas, trukmė, skambinančiojo telefono numeris ir kiti 
asmens duomenys, kuriuos pokalbio metu pateikia 
skambinantis asmuo.  
 
Specialių kategorijų asmens duomenys nėra tvarkomi. 

Tikslas Nr. 2. Operatyvinių telefoninių pokalbių įrašymas, siekiant užtikrinti Bendrovės dispečerių ir kitų 
operatyvinių darbuotojų darbo kokybę ir efektyvų incidentų valdymą bei papildomai aptarnauti dėl avarinių 
situacijų besikreipiančius klientus (priimti informaciją) specifinėmis valandomis (nuo 22.00 val iki 7.00 val.). 

Telefoninio pokalbio garso įrašas ir su tuo susiję 
duomenys 

Dispečerių ir kitų operatyvinių darbuotojų pokalbių metu 
fiksuojama informacija (turinys), susijęs su technologiniais 
procesais, incidentais bei reagavimo veiksmais į juos, 
atliekant centralizuotos šilumos tinklo valdymo funkciją 
(įskaitant darbuotojo tapatybės (vardas, pavardė) ir 
profesinius duomenis (pareigas), kito asmens ryšius su 
konkrečiu juridiniu asmeniu ar kita santykius su Bendrove 
apibrėžianti informacija, kontaktinė informacija).  
Įrašius pokalbį sistemoje, taip pat fiksuojama pokalbio 
data, laikas, trukmė, skambinančiojo telefono numeris ir 
kiti asmens duomenys, kuriuos pokalbio metu pateikia 
skambinantis asmuo. 
 
Specialių kategorijų asmens duomenys nėra tvarkomi. 

 
   Kaip užtikrinamas Jūsų asmens duomenų saugumas? 

 

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines saugumo 
priemones būtų užtikrintas tinkamas ir pakankamas Jūsų asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo 
duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar 
sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas). 

 
Kam bus teikiami Jūsų asmens duomenys? 

 

Bendrovė nėra nusimačiusi ir identifikavusi klientų aptarnavimo ir operatyvinių pokalbių įrašų duomenų gavėjų. 
Esant teisiniam pagrindui, įrašai gali būti perduoti priežiūros ir kontrolės insitucijoms, teisėsaugos institucijoms, 
teismui, advokatams (teisininkams), siekiant apginti Bendrovės teisėtus interesus, atlyginti padarytą žalą, 
apsiginti nuo ieškinių, skundų, įvykdyti teisės aktuose numatyta prievolę pateikti duomenis. 



 

 

 

Vykdyti šiame informaciniame pranešime nurodytis asmens duomenų tvarkymo tikslus Bendrovė sutartiniu 
pagrindu yra pasitelkusi išorinius paslaugų teikėjus (duomenų tvarkytojus), t. y. išorinio Skambučio centro, kurio 
operatoriai aptarnauja Bendrovės klientus, kitus skambinančius asmenis telefonu, klientų aptarnavimo telefoninių 
pokalbių įrašymo, saugojimo, administravimo, taip pat operatyvinių pokalbių įrašymo, saugojimo, administravimo. 
 
Asmens duomenys nebus perduodami į trečiąją šalį ar tarptautinei organizacijai. 

 
Kiek laiko bus saugomi/ tvarkomi Jūsų asmens duomenys? 

 

Klientų aptarnavimo telefoniniai pokalbių įrašai 6 mėn. nuo telefoninio pokalbio užfiksavimo ar garso 
žinutės apie apskaitos prietaiso gedimą pateikimo. 

Operatyviniai telefoninių pokalbių įrašai 3 mėn. nuo telefoninio pokalbio užfiksavimo 

 
Kokias turite teises ir kaip jas įgyvendinti? 

 

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias teises: 
 

• Teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą 

• Teisę susipažinti su duomenimis 

• Teisę reikalauti ištaisyti duomenis 

• Teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti 

pamirštam“) 

• Teisę apriboti duomenų tvarkymą 

• Teisę perkelti asmens duomenis 

• Teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymų 

(išskyrus atvejus, kai duomenų valdytojas įrodo, 

kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų 

priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų 

subjekto interesus, teises ir laisves, arba siekiant 

pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus) 

• Teisę neduoti sutikimo ar bet kada jį atšaukti 

 Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisių įgyvendinimas: 

 
Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės įgyvendinamos 

Bendrovės duomenų subjektų teisių įgyvendinimo taisyklių 
nustatyta tvarka, pateikiant Bendrovei prašymą.  

 
Prašymą galite pateikti fiziškai jį pristatydami į Bendrovę, 
paštu ar per kurjerių tarnybą arba elektroninių ryšių 

priemonėmis.  
 

Jūsų, kaip duomenų subjekto, prašymas įgyvendinti 

duomenų subjekto teises įgyvendinamas ir atsakymas 

pateikiamas nepagrįstai nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 
vieną mėnesį.  

Tas laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem 
mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir 
skaičių. Bendrovė per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo 

informuoja Jus, kaip duomenų subjektą, apie tokį 
pratęsimą, kartu pateikdama vėlavimo priežastis. 
 
Detaliau galite susipažinti čia: 

https://chc.lt/lt/asmens-duomenu-apsauga/129  
 
Kaip galite ginti savo, kaip duomenų subjekto, teises ir teisėtus interesus? 
 

Nesutikdami su  sprendimu, priimtu dėl Jūsų, kaip duomenų subjekto, pateikto prašymo arba aplinkybių, susijusių su 
Jūsų asmens duomenų tvarkymu, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai  
(VDAI), paštu L. Sapiegos g. 17, LT-10312, Vilnius) arba internetu (https://vdai.lrv.lt). 
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