
   TSMA Asmens duomenų tvarkymo politikos  

1 priedas 

Duomenų tvarkytojų sąrašas 
 
 

Žemiau pateikti fiziniai ar juridiniai asmenys, valdžios institucijos, agentūros ar kitos 

kontroliuojančios įstaigos, kurios duomenų valdytojo vardu tvarko* asmens duomenis 

(BDAR reglamento 4 ir 8 straipsniai). 
 

Duomenų 
tvarkytojai 

Tikslas (-ai) Duomenų kopija Kontaktai 

Navision Apskaita 
Klientai gali kreiptis sukurtų 

sąskaitų faktūrų kopijų. 

www.dynamics.microsoft.c
om/en-us/nav-overview 

Zendesk Chat 
Klientų aptarnavimo 

sistema 

Klientų aptarnavimo sistemą 

galima pasiekti 

internetiniame puslapyje 

www.tsma.lt 

Ir kreiptis (jei reikia) 

bendravimo istorijos kopijos. 

www.zopim.com 

Totara 

Kurso medžiaga 

Nuotolinio mokymosi 

sistema 

Asmens duomenų bazė 

Kursų administravimas 

Internetinė parduotuvė 

Galima atsispausdinti 

reikiamus puslapius su 

surinktais duomenimis. 

Taip pat galima sukurti ir 

atspausdinti asmeninių 

duomenų, kvalifikacijų ir 

kursų istorijos ataskaitas. 

www.totaralms.com 

Mailgun Naudotojų el. laiškai 

El.pašto adresai saugomi  

priklausomai nuo to, 

kokioms grupėms duomenų 

subjektas priklauso. 

www.mailgun.com 

ExtLMS 

Vertimo valdymas 

Simuliacinio mokymo 

valdymas 

Mokymų medžiagos 

kūrimas ir tobulinimas 

 

Vertėjai gali paprašyti savo 

veiklos ataskaitos 

parašydami el. laišką adresu 

info@tsma.lt. 

Galima atsispausdinti 

reikiamus su simuliaciniu 

mokymu ir mokymų 

medžiaga susijusius 

duomenis. 

www.lms.myhybridlab.com 

PowerBI 
Duomenų analizės 

įrankis 

Duomenys saugomi ir 

naudojami statistinei 

mokymų parametrų analizei. 

powerbi.microsoft.com 
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Jira 
Defektų valdymo 
sistema 

Asmeniniai vartotojų 
duomenys gali būti 
laikinai saugojami Jira 
sistemoje. 

www.atlassian.com 

G Suite by 
Google 

El. pašto programa 
(Gmail)  
Biuro dokumentų 
kūrimo įrankiai 
(Google Docs) 
Dokumentų saugykla 
(Google Drive) 
Kalendorius 
Bendravimo platforma 
(Hangout) 

Komunikacijos ir 
biuro dokumentai su 
asmeniniais kurso 
dalyvių duomenimis 
gaunami iš užsakovų. 

www.google.com 

Microsoft 
Office 

Biuro programos 

Biuro dokumentai su 
asmeniniais kurso 
dalyvių duomenimis 
gaunami iš užsakovų. 

www.microsoft.com 

Solink 
Video medžiaga 
vertinimui 

Video duomenys naudojami 

asmens atpažinimui kursų 

metu, kursų įvertinimui ir 

kokybės užtikrinimui. 

solinkcloud.com 
 

Dahua Smart 
PSS 

Video medžiaga 
vertinimui 

Video duomenys naudojami 

asmens atpažinimui kursų 

metu, kursų įvertinimui ir 

kokybės užtikrinimui. 

www.dahuasecurity.com 
 

 
 

*  bet kokia operacija ar operacijų rinkinys, automatiškai arba rankiniu būdu atliekamas su asmens duomenimis 

ar asmens duomenų rinkiniais. Pavyzdžiui, rinkimas, registravimas, organizavimas, struktūrizavimas, 

saugojimas, pritaikymas ar pakeitimas, paieška, konsultavimas, naudojimas, atskleidimas perduodant, platinant 

ar kitaip padarant prieinamus, sujungimas, apribojimas, ištrynimas ar sunaikinimas 
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