
 

Sporto klubo „TOSHI“  sportininko sutartis 

 

1. Sporto klubo „TOSHI“, įmonės kodas 301970609, adresas Erfurto g.36-4, Vilnius (toliau – Klubas) sportininko sutartis 

(toliau – Sutartis) yra privaloma visiems Sporto klubo sportininkams ir nariams (toliau – Sportininkas), kurie naudojasi 

Klubo, Klubo trenerio paslaugomis. Asmuo, prieš pradėdamas naudotis Klubo, Klubo trenerio paslaugomis, privalo įdėmiai 

susipažinti su Sutartimi, įsipareigoti jos laikytis ir patvirtinti tai savo parašu. Jeigu šios sutarties kuris nors punktas(-ai) Jūsų 

netenkina ar Jūs nesutinkate, turite pilną teisę Sutarties nepasirašyti. Už nepilnamečius šią Sutartį bei leidimą (žemiau) 

pildo ir pasirašo jų tėvai/globėjai, tuo patvirtindami, kad nepilnamečio sveikatos būklė leidžia naudotis Klubo, Klubo 
trenerio paslaugomis. Nepilnamečio tėvai/globėjai pažymi, kad jų vaikas  pilnai susipažino su Sutarties nuostatomis, jų 

laikysis, taip pat užtikrina nepilnamečio Sportininko Klubui padarytos žalos atlyginimą LR teisės aktų nustatyta tvarka, 

atsako už jo tinkamą elgesį Klube ir bet kokį jo sveikatos sutrikimą. Nepilnamečiai nuo 16 metų perskaitę šią Sutartį 

pasirašo kartu su tėvais/globėjais (prie savo vardo, pavardės).  

Už nepilnamečio sportininko visus administracinius veiksmus t.y. apmokėjimus, sutarčių pasirašymą, registracijas, 

dokumentų pateikimą  ir t.t yra atsakingi tėvai/globėjai.  
2. Teisę naudotis Klubo paslaugomis turi asmenys, kurie užpildė elektroninę sutarties registracijos formą viešai skelbiamą 

adresu: (https://www.toshi.lt/registracijos-anketa), pasirašė Sporto klubo Sportininko sutartį ir sumokėjo mėnesinį 

Sportininko mokestį. Mėnesinio mokesčio dydį nustato Klubas, kuris skelbiamas kiekvienų metų rugsėjo mėnesį viešai 

adresu: (https://www.toshi.lt/kainos). 

3. Sportininkas, prieš pradėdamas naudotis Klubo/trenerio  paslaugomis, privalo sumokėti mėnesinį sportininko mokestį 

pavedimu arba grynaisiais pinigais kuruojančiam treneriui pagal pateiktus trenerio apmokėjimo rekvizitus.  
4. Mokestis už einamąjį mėnesį turi būti sumokėtas iki to (einamojo) mėnesio 10 dienos pagal pateiktą apmokėjimo pranešimą. 

Apmokėjimu ir apmokėjimo terminais rūpinasi pats sportininkas (nepilnamečio tėvai/globėjai). Sportininkui 

(tėvams/globėjams) susimokėjus už paslaugas, bet jomis nepasinaudojus be Klubo, Klubo trenerio kaltės sumokėti pinigai 

negrąžinami, tačiau sportininkas visada turi teisę ateiti papildomai atidirbti praleistas treniruotes  bet kurioje kitoje salėje 

kur Sporto klubas organizuoja užsiėmimus. Grafikai skelbiami viešai adresu: (https://www.toshi.lt/treniruoci-grafikas). 

5. Jeigu Sportininkas (tėvai/globėjai) praleidžia Sutartyje nurodytus mokėjimo terminus, Klubo treneris pasilieką teisę 

sportininkui leisti tik stebėti treniruotę ir jis įsipareigoja mokėti 1 Eur (vieno euro) dydžio delspinigius už kiekvieną 

pavėluotą mėnesio dieną. Jeigu Sportininko skola už paslaugas viršija 1 (vieno)  mėnesio Sportininko mokestį, treneris 

pasilieka teisę skolingo Sportininko nepriimti į treniruotes, taip pat nepriimti Sportininko į užsiėmimus jam nesumokėjus 

skolingus delspinigius, atsiradusius dėl apmokėjimo termino praleidimo. 

6. Sportininkas (nepilnamečio tėvai/globėjai), laiku neatsiskaitęs (-ę) už treniruotes, pasirašydamas (-mi) šią Sutartį sutinka, 
kad jo asmens duomenys bei informacija apie įsiskolinimą Klubui (treneriui) gali būti perduoti skolų išieškojimo įmonei. 

7. Prieš pradedant lankytis Klube, Sportininkas privalo atsižvelgti į savo sveikatos būklę ir pasitaręs su savo gydytoju įsitikinti, 

ar sveikatos būklė leidžia naudotis Klubo paslaugomis. Visi Sportininkai kiekvieno sezono pradžioje privalo treneriui 

(Klubui) pateikti pažymą, liudijančią apie tinkamą sveikatos būklę, norint sportuoti kyokushin karate. Visa atsakomybė dėl 

Sportininko sveikatos sutrikimų, nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis Sporto klube, kurios įvyks ne dėl trenerio 

kompetencijos tenka Klubo sportininkui ar jo tėvams/globėjams. Sporto klubas ir treneris neatsako ir neatlygina Klubo 

sportininkui dėl jo sveikatai ir gyvybei padarytos turtinės bei neturtinės žalos, išskyrus tuos atvejus, kai žala atsirado dėl 

Sporto klubo (trenerio) kaltės. Klubas rekomenduoja kiekvienam sportininkui pagal poreikį apsidrausti asmens draudimu. 

8. Klubas neteikia daiktų apsaugos ir saugojimo paslaugų, tik sudaro Sportininkams galimybę palikti atsineštus daiktus nustatytose 

vietose. Klubas neatsako už Sportininkų asmeninių daiktų praradimą ar sugadinimą.  

9. Klubo sportininkai privalo laikytis visų reikalavimų ir taisyklių skelbiamų viešoje www.toshi.lt klubo svetainėje adresu:  
(https://www.toshi.lt/taisyklės). 

10. Už vaikų elgesį ir saugumą prieš treniruotę ir po jos Sporto klubas, treneriai ir ugdymo įstaigos darbuotojai neatsako.  

11. Sporto klubas turi teisę atsisakyti teikti savo paslaugas Klubo sportininkams, nesilaikantiems Sutarties, Klubo taisyklių ir 

tokių Klubo sportininkų neįleisti į Sporto klubo sales.  

12. Kilus įtarimui dėl netinkamos, sporto užsiėmimams, sportininko sveikatos būklės, treneriui paprašius, sportininkas privalo 

nutraukti treniruotę ir pasikonsultuoti su gydytoju bei kitą treniruotę pateikti sportuoti leidžiančią sveikatos pažymą. 

13. Klubo treneriai ir vadovybė netoleruoja nusikalstamos veiklos, nepilnamečių piktnaudžiavimo žalingais įpročiais ir neetiško 

elgesio visuomenėje bei atsiriboja nuo tokį elgesį praktikuojančių žmonių. Klubo vadovybei išsiaiškinus faktus apie  

Sportininkų nusikalstamą veiklą, neetišką elgesį visuomenėje arba nepilnamečių  Sportininkų piktnaudžiavimą sveikatai 

žalingais įpročiais, prasižengę Sportininkai bus įspėjami arba iš karto šalinami iš Klubo sportininkų sąrašo.  

14. Pasirašydamas žemiau asmuo sutinka/nesutinka (pažymėti), kad jo (-s) ir  nepilnamečio vaiko foto bei video medžiaga (stambiu 

ir nestambiu planu)  padaryta Sporto klubo „TOSHI“ treniruočių ir renginių metu, gali būti naudojama klubo rinkodaros bei 
reklamos tikslais, taip pat socialiniuose tinkluose ir www.toshi.lt svetainėje. Asmuo taip pat patvirtina, kad už jo (-s) nepilnamečio 

vaiko foto bei video medžiagos naudojimą aukščiau nurodytais tikslais joks atlyginimas papildomai nebus mokamas.  

 Sutinku       Nesutinku   
15. Klubo sportininkas (nepilnamečio tėvai/globėjai) sutinka/nesutinka (pažymėti), kad Sporto klubas tvarkytų jo asmens duomenis 

tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant veiklos, renginių, mokėjimų administravimo, reklaminio ir informacinio pobūdžio 

pranešimų siuntimą. Klubo sportininkas (nepilnamečio tėvai/globėjai) patvirtina, kad buvo supažindintas su teise nesutikti, kad jo 

asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Klubo sportininkas turi teisę savo duotą sutikimą visiškai ar iš 

dalies atšaukti, iš anksto pranešdamas Sporto klubui raštu. Ši Sutartis kartu yra ir Klubo sportininko rašytinis sutikimas gauti 

informacinę ir reklaminę medžiagą apie Sporto klubą ir jo teikiamas paslaugas bei renginius. Sutinku       Nesutinku   
16. Sportininkas (nepilnamečio tėvai/globėjai) sutinka,  kad Klubui nesuformavus minimalios grupės  Sportininkų konkrečioje 

ugdymo įstaigoje  (salėje), Sporto klubas įsipareigoja pasiūlyti Klubo sportininkui teikti Sporto klubo paslaugas kitu laiku ir/ar 

kitoje sporto salėje. Tuo atveju, jeigu Klubo sportininkui pasiūlytas alternatyvus laikas ir/arba kita sporto salė yra netinkama, jis 

turi teisę vienašališkai nedelsiant nutraukti šią Sutartį sumokėjęs tik už faktiškai suteiktas paslaugas.  
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17. Mokyklinukų atostogų metu visi užsiėmimai vyks tik tam tikrose ugdymo įstaigos salėje ar salėse, kad būtų suformuotos 

minimalios grupės. Apie atostogų metu vyksiančius užsiėmimų grafikus sportininkai bus informuoti iš anksto. 

18. Visi nesutarimai tarp šalių sprendžiami geranoriškai šalių susitarimu, o taip neišsprendus – Lietuvos Respublikos teismuose 

pagal Sporto klubo buveinės vietą. 

19. Ši Sutartis yra automatiškai sustabdoma kiekvienų kalendorinių metų liepos-rugpjūčio mėnesiais. Šiuo laikotarpiu 

treniruotės vyksta kitu grafiku, kuris vasaros pradžioje viešai skelbiamas www.toshi.lt tinklapyje. Klubo sportininkas taip 

pat turi teisę ne daugiau kaip vieną kartą per sezoną (rugsėjis-birželis)  laikinai pristabdyti šios Sutarties galiojimą. 

(sportininko, nepilnamečio tėvo/globėjo nuožiūra). Maksimalus tokios Sutarties pristabdymo laikotarpis yra dvi savaitės. 

Pristabdymo laikotarpiui taikoma proporcinga nuolaida praleistam užsiėmimų laikotarpiui. Norint pristabdyti sutarties 
galiojimą būtina užpildyti pristabdymo registracijos formą „Vienkartinis sutarties pristabdymas“ skelbiamą viešai 

www.toshi.lt tinklalapyje adresu:  (https://www.toshi.lt/dokumentacija). 

20. Ši Sutartis yra neterminuota. Klubo sportininkas (jo tevai/globėjai) nusprendęs nebesilankyti Sporto klubo treniruotėse, turi 

būtinai registruoti sutarties nutraukimą užpildant „ Sutarties nutraukimas“ formą skelbiamą viešai www.toshi.lt tinklalapyje 

adresu:  (https://www.toshi.lt/dokumentacija) ir nebesilankyti treniruotėse. Neužpildžius sutarties nutraukimo formos Klubo 

sportininkui bus toliau skaičiuojami Sporto klubo ir/ar trenerio paslaugų mokesčiai. Sutarties nutraukimas arba pasibaigimas 

(išskyrus, kai sutartis nutraukiama/pasibaigia dėl Sporto klubo kaltės) neatleidžia Klubo sportininko nuo pareigos 

atsiskaityti su paslaugų teikėju už priskaičiuotą Sporto klubo sportininko mokestį. Sutartį nutraukus Klubo sportininko 

iniciatyva be Sporto klubo kaltės, Klubo sportininkas įsipareigoja atlyginti Sporto klubo patirtas tiesiogines išlaidas dėl 

Sutarties nutraukimo. 

21. Nutraukus sutartį ir pakartotinis  pasirašant naują sutartį  (užpildant registracijos formą) yra taikomas papildomas 

administracinis mokestis, kuris yra lygus vieno mėnesio treniruočių įmokos dydžiui 
22. Ši sutartis (1psl. – 4psl.) turi priedą Nr.1 ( TOSHI privatumo politika), kuris yra šios sutarties neatskiriama dalis. Pasirašius 

šią sutartį Jūs taip pat privalote perskaityti ir pasirašyti  šios sutarties priedą Nr.1. Nepasirašius “TOSHI Privatumo politikos” 

ši sutartis laikoma negaliojančia, nes Sporto klubas “TOSHI” negalės Jums suteikti pilnavertiškų paslaugų pagal klubo 

veiklos įstatus ir veiklos koncepciją. 

 

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), susipažinau su šios Sutarties visomis  nuostatomis, sutinku jų laikytis ir prisiimu atsakomybę už Sutartyje 

nustatytų sąlygų ir pareigų nesilaikymą bei šiuo nesilaikymu sukeltas pasekmes. Dokumento sugeneravimo (pildymo) data: 2022.09.05 

 

LEIDIMAS    

 

Aš, neprieštarauju, kad mano sūnus / duktė / globotinis lankytų Klubo užsiėmimus ir taptų klubo nariu. Suvokiu, jog užsiėmimų metu 

egzistuoja traumų tikimybė. Esu informuotas, kad Klubas, pagal mano asmeninį poreikį ir nuožiūra, rekomenduoja sportininką apdrausti 

asmens draudimu. Su Klubo reikalavimais, saugaus sportavimo ir etiketo taisyklėmis (surašyti aukščiau) treniruočių metu esu susipažinęs 
(-usi). Suprantu minėtų reikalavimų esmę ir išaiškinau juos savo sūnui / dukrai /  globotiniui .Pažymiu, kad sūnus / dukra / globotinis 

neturi jokių žinomų gydytojų nustatytų sveikatos sutrikimų, dėl kurių jam (jai) yra apribotas fizinis aktyvumas. Tokiems sutrikimams 

atsiradus arba juos nustačius pasižadu nedelsiant informuoti sūnaus / dukros / globotinio karate trenerį (-ius).  

 

 

 

 

Sporto klubas „TOSHI“        

Erfurto g.36-4, Vilnius 

Tel.: 8 676 34545,  

el. paštas: info@toshi.lt 
 

Prezidentas Darius Gudauskas 
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Priedas Nr.1  TOSHI PRIVATUMO POLITIKA 
 

1. Ką reiškia ši Privatumo politika? 

Ši privatumo politika (toliau - Privatumo politika) apibrėžia ne tik sąlygas, kurių privalo laikytis visi interneto svetainės ww.toshi.lt (toliau - Interneto svetainė) lankytojai, kyokushin karate klubo „Toshi“ (toliau – Toshi) 
paslaugų gavėjai, asmenys atlikę aktyvius veiksmus Toshi socialinės žiniasklaidos paskyrose, asmenys sutikę gauti Toshi rinkodaros medžiagą, asmenys, dalyvaujantys Toshi renginiuose, bet ir numato pagrindines asmens 

duomenų tvarkymo taisykles, kurių privaloma laikytis Toshi klientams (toliau – Klientas). 

Laikoma, kad Klientas susipažįsta ir išreiškia savo sutikimą laikytis Privatumo politikos, kai jis apsilanko, Interneto svetainėje, įsigyja paslaugą (sudaro sutartį su Toshi), apsilanko Toshi socialinių tinklų paskyrose, sutinka 

gauti Toshi tiesioginės rinkodaros pranešimus, apsilanko Toshi renginiuose. Klientas, nesutinkantis su kuria nors Privatumo politikos nuostata, paranda teisę lankytis Interneto svetainėje, naudotis bet kuria iš Toshi teikiamų 
paslaugų, atlikti aktyvius veiksmus Toshi socialinių tinklų paskyrose. 

 

2. Apie Toshi 

Sporto klubas „Toshi“, asociacija, juridinio asmens kodas 301970609, registracijos adresas Erfurto g. 36-4, Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugojami LR Juridinių asmenų registro Vilniaus filia le. Kontaktai 
asmens duomenų klausimais: el. paštas info@toshi.lt;  

 

3. Kas yra asmens duomenys? 

Asmens duomenys yra bet kokia Toshi apie Klientą renkama informacija, kuri gali būti panaudota Kliento asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu. 
Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant Kliento vardą, pavardę, adresą, IP adresą ir t.t., kurią apie Klientus  Toshi renka dėl šioje Privatumo politikoje ar atskirame Kliento sutikime ar susitarime su Toshi 

nurodytų tikslų. 

Šie duomenys taip pat apima viešoje erdvėje esančią Klientų asmeninę informaciją, su kuria Toshi susipažįsta Klientui susisiekus su Toshi socialinės žiniasklaidos priemonėmis ar atlikus aktyvius veiksmus Toshi socialinės 

žiniasklaidos priemonių paskyrose. 
 

4.  Kaip Toshi renka bei naudoja Klientų asmens duomenis? 

Toshi yra reikalingi Klientų asmens duomenys, kurie gali būti renkami toliau aprašomais būdais. Privatumo politikoje nurodome, ko galima tikėtis, kai įmonė renka asmens duomenis apie: 

 asmenis, kurie naudojasi Toshi paslaugomis; 

 asmenis, kurie sutinka gauti Toshi rinkodaros ir informacinę medžiagą; 

 su Toshi susisiekusius asmenis; 

 Interneto svetainės lankytojus; 

 socialinės žiniasklaidos priemonių naudotojus, kurie bet kokiu būdu kreipiasi į Toshi per Toshi paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse ar aktyviais veiksmais jose dalyvauja;  

 asmenis, kurie dalyvauja Toshi užsiėmimuose ir renginiuose; 

 

5.  Asmens duomenys, tvarkomi teikiant paslaugas 

Duomenų tvarkymo tikslas: 

 Sutarties sudarymas, paslaugų pardavimas ir teikimas 

Tvarkomi asmens duomenys 

 Vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta (adresas), el. pašto adresas, telefono numeris, su pirkimu susijusi informacija (pirkimo data, paslaugos aprašymas, kaina, suteikta nuolaida). 

 Tėvų (jei paslaugų gavėjas nepilnametis asmuo) vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta (adresas), el. paštas, telefono  numeris. 

 Šie duomenys yra būtini, jų nepateikus, negalėsime Jums tinkamai suteikti paslaugų. 

 Sveikatos pažyma (šis dokumentas yra svarbus, siekiant užtikrinti visų Klientų interesus ir užkirsti kelią užkrečiamų ligų plitimui, taip pat gauti informacijos apie Jūsų galimybę sportuoti). 

Duomenų tvarkymo terminas 

 Sutarčių sudarymą patvirtinantys dokumentai saugomi 10 metų nuo sutarties pasibaigimo dienos. 

 Kliento paskyros duomenys 5 metai nuo kliento paskutinio prisijungimo prie kliento paskyros. Kliento sutarties galiojimo laikotarpis ir viena diena po jo pasibaigimo.  

Duomenų tvarkymo pagrindas 

 Sutarties vykdymas.  

 Sutikimas 
 

6. Tiesioginė rinkodara  

Asmenims, kurie yra suteikę savo kontaktinius duomenis ir yra išreiškę norą gauti informaciją apie Toshi siūlomas paslaugas, elektroninio ryšio priemonėmis (el. paštu, SMS žinutėmis) siųsime pasiūlymus dėl Toshi paslaugų 
teikimo ar prekių pardavimo, naujienlaiškius ir kitą reklaminę medžiagą, kviesime dalyvauti varžybose, renginiuose, teirausimės nuomonės apie suteiktas paslaugas, pranešime apie Toshi naujienas, paslaugų teikimo tvarką.  

Tiesioginės rinkodaros tikslu Toshi tvarkys tokius Jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, gimimo datą, adresą, telefono numerį, el. pašto adresą, (privalomi duomenys, be kurių negalėsime Jums siųsti tiesioginės rinkodaros 

parnešimų); 

Jūsų duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus naudojami tol, kol nebus panaikinta sutartis tarp paslaugos gavėjo ir Toshi, užpidžius sutarties nutraukimo dokumentą. 
Jei esate mūsų aktyvus Klientas ir nepareiškėte prieštaravimo dėl Toshi tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo, mes Jums savo teisėto intereso pagrindu elektroniniu būdu t.y sms(trumposiomis žinutėmis) ir elektroniniu paštu 

siųsime pranešimus dėl paslaugų, kurios yra panašios į Jums teikiamas paslaugas ar perkamas prekes.  

Jūs turite teisę bet kada atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, susisiekdami su mumis el. paštu info@toshi.lt 

Jei Jums yra 16 metų, Jūs patys galite išreikšti sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo, tačiau, jei Jums dar nėra 16 metų, prašysime Jūsų tėvų sutikimo. Tokiu atveju prašysime nurodyti Jūsų tėvų ar globėjų vardą, 
pavardę, adresą , telefono numerį ir el. pašto adresą, kuriems išsiųsime paklausimą dėl minėto sutikimo. Šiame punkte įvardinti asmens duomenys bus tvarkomi tol, kol nebus panaikinta sutartis tarp paslaugos gavėjo ir Toshi, 

užpidžius sutarties nutraukimo dokumentą. 

 

7. Susisiekite su mumis 
Interneto svetainėje pateikta keletas būdų, kaip galite susisiekti su Toshi. Visus pranešimus priimame, peržiūrime ir atsakymus pateikiame patys. Norėdami susisiekti su mumis Interneto svetainėje mums pateiksite vardą, 

pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, žinutę ar komentaro tekstą. 

Jei su mumis susisieksite el. paštu, mes tvarkysime tokius Jūsų duomenis: Jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą, kitus duomenis, kurie bus pateikti Jūsų el.pašte bei susirašinėjimo tekstą. 

Tokie duomenys bus tvarkomi siekiant pasirengti sutarties vykdymui ar atsakyti į Jums rūpimus klausimus. Jei nepateiksite savo kontaktinių duomenų, su Jumis nebus įmanoma susisiekti. 
Atkreipkite dėmesį, kad Interneto svetainėje taip pat gali būti naudojama el. laiškų stebėjimo ar blokavimo programinė įranga, ir Jūs privalote užtikrinti, kad Jūsų siunčiamuose laiškuose nebūtų neteisėto turinio. 

Visi asmens duomenys, kuriuos pateikiate bendraudami su mumis, yra naudojami tik aukščiau nurodytais tikslais ir pranešimams peržiūrėti bei komunikacijos srautams administruoti ir valdyti. Įsipareigojame be aiškaus Jūsų 

sutikimo nenaudoti Jūsų asmens duomenų jokiuose leidiniuose taip, kad būtų įmanoma nustatyti Jūsų asmens tapatybę. 

Prašome atkreipti dėmesį, kad mums gali tekti susisiekti su Jumis paštu, el. paštu arba telefonu. Prašome pranešti mums apie Jūsų asmens duomenų pasikeitimus. 
 

8. Interneto svetainių lankytojai 

Registruotis ir susikurti paskyrą Interneto svetainėje galite, jei Jums yra 18 metų. Visa informacija, kurią Toshi pateikiate tapdami registruotais Klientais, bus laikoma ir saugoma Kliento sutikimu, vadovaujantis Privatumo 

politikos sąlygomis. Jei, mūsų pagrįsta nuomone, Jūs pažeidėte bet kurią mūsų Privatumo politikos nuostatų, mes turime teisę bet kada užblokuoti Kliento paskyrą. Jei žinote ar įtariate, kad pašalinis asmuo sužinojo Jūsų 
registracijos vardą ar slaptažodį, privalote kuo greičiau mums apie tai pranešti el. paštu: info@toshi. 

 

8.1. Slapukai  

Slapukas yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kurį Jūsų sutikimu mes įrašome į Jūsų naršyklę arba standųjį Jūsų kompiuterio diską. S iekdami skirtingų tikslų, naudojame skirtingus slapukus. Slapukai taip pat 
padeda mums atskirti Jus nuo kitų Interneto svetainės naudotojų, taigi užtikrina malonesnę svetainės naudojimo patirtį ir leidžia tobulinti Interneto svetainę.  

Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų 

blokavimas turės neigiamą poveikį Interneto svetainės naudojimui ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis. 

Mes naudojame toliau apibūdintus slapukus, kurių detalų sąrašą rasite ČIA: 

 Absoliučiai būtini slapukai. 

Šie slapukai yra būtini tam, kad Interneto svetainė galėtų veikti. Tokiais slapukais tvarkomų duomenų pagrindas yra tinkamas sutarties vykdymas Klientui lankantis Interneto svetainėje, o Toshi užtikrinant 

apsilankymo kokybę bei saugumą. Tai gali būti slapukai, kurie, pavyzdžiui, leidžia Klientui prisijungti ir patekti į apsaugotas Interneto svetainės zonas, naudotis pirkinių krepšelio funkcija arba kt. paslaugomis. 

 Analitiniai ir (arba) veiksmingumo slapukai. 

Šie slapukai leidžia Toshi atpažinti ir suskaičiuoti Interneto svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po Interneto svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda Toshi pagerinti Interneto svetainės veikimą ir 

užtikrinti, kad vartotojai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Klientų sutikimas. 

 Funkciniai slapukai. 

Šie slapukai yra naudojami Klientams atpažinti, kai jie grįžta į Interneto svetainę, kad Toshi galėtų pritaikyti pateikiamą turinį Klientų poreikiams, įsiminti Klientams aktualią informaciją. Šių slapukų renkamų 

duomenų tvarkymo pagrindas yra Klientų sutikimas. 
 

8.2. Trečiųjų šalių paslaugos  

 Kiekvieną kartą, kai Klientas apsilanko Interneto svetainėje Toshi vardu ir teisėtais interesais naudojasi trečiosios šalies programine įranga „Google Analytics“ ir renka informaciją apie tai, kaip Klien tai naudojasi 

Interneto svetaine, pavyzdžiui, fiksuoja Klientų veiksmus Interneto svetainėje ir nustato lankytojo elgesio modelius. Ši paslauga yra naudojama siekiant nustatyti, kiek žmonių lankosi Interneto svetainėje ir 
įvairiose jos dalyse. Surinkta informacija padeda išsiaiškinti, kaip Interneto svetainė veikia, ir kaip ją Toshi galėtų pager inti.  

 Interneto svetainėje pateikiamos svetainės „YouTube“ , “Facebook”  ir “Instagram” vaizdo įrašų ir fotonuotraukų, o taip pat ir nuorodos į šias svetaines . Išvardinti paslaugų teikėjas kontroliuoja visą informaciją, 

surinktą asmenims peržiūrint jam priklausantį turinį. Šių aslaugų teikėjų privatumo politika yra pateikiama jų tinklalapių skiltyje “privacy”, o „YouTube“ adresu https://www.google.co.uk/intl/en-
GB/policies/privacy/. 

 

9. Socialinės žiniasklaidos priemonės  

Visą informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas. 
Interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į mūsų paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse. Šiuo metu turime šias paskyras: 

 tinkle “Facebook“, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://www.facebook.com/privacy/explanation; 

 tinkle “Instagram“, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://help.instagram.com/155833707900388;  

 tinkle “Youtube“, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://policies.google.com/privacy?hl=en.  

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis. 
 

10. Dalyvavimas Toshi renginiuose  

Jums sutikus, Jūsų ar jūsų vaiko (globotinio) dalyvavimo faktas, vardas, pavardė, gimimo metai ir nuotrauka bus naudojami pranešant visuomenei apie Toshi renginius (seminarus, varžybas, pramoginius renginius ir t.t.). Mes 

pasižadame tokių nuotraukų ir informacijos naudojimu nepažeisti Jūsų garbės ir orumo. Jūsų nuotraukos ir varžybų rezultatų informacija Jūsų sutikimu gali būti publikuojamos Toshi socialinės žiniasklaidos paskyrose, Interneto 
svetainėje. 

Žiniasklaidos atstovai gali publikuoti Jūsų nuotraukas tik laikydamiesi jiems taikomų įstatymų reikalavimų, tačiau Toshi neatsako už žiniasklaidos atstovų veiksmus.Nuotraukos gali būti` publikuojamos ir saugomos iki 3 metų 

po renginio, išskyrus įstatymų leidžiamas išimtis.        
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11. Duomenų atskleidimas 

Mes galime atskleisti informaciją apie Jus: 

 jei tai turime padaryti pagal įstatymą; 

 siekiant apginti savo teises ar interesus (įskaitant Jūsų duomenų pateikimą tretiesiems asmenims, siekiant išieškoti Jūsų įsiskolinimus mums); 

 Jūsų asmens duomenys nebus perduodami trečiajai valstybei ir (ar) tarptautinei organizacijai.  
Išskyrus šioje Privatumo politikoje numatytus atvejus, mes neteikiame Jūsų asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims.  

Privatumo politikoje nurodytas gavėjų sąrašas ar gavėjų kategorijos gali keistis, todėl jei pageidaujate būti informuoti apie Jūsų asmens duomenų gavėjų pokyčius, prašome apie tai mums pranešti el. paštu info@toshi.lt, laiško 

tekste nurodant „Pageidauju gauti informaciją apie mano asmens duomenų gavėjų pasikeitimą, vardas, pavardė“. 

 

13. Trečiosios šalies medžiaga ir trečiosios šalies svetainės 

Mūsų informacinėje medžiagoje gali būti informacijos, kurios šaltinis – trečiųjų šalių interneto svetainės. Medžiaga, paimta iš trečiosios šalies svetainės, bus atitinkamai pažymėta, be to, gali būti pateikiama nuoroda į pirminę 

interneto svetainę. Mes neprisiimame jokios atsakomybės nei už medžiagą, paimtą ar skelbiamą trečiosios šalies svetainėje, kuri yra pateikiama kaip nuoroda mūsų Jums skirtoje informacinėje medžiagoje, nei už tokios 

trečiosios šalies naudojamus asmens duomenis. 
 

14. Jūsų asmens duomenų saugumas  

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens 

duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. 
 

15. Jūsų teisės  

Šiame skyriuje pateikiame informaciją apie Jūsų teises, susijusias su mūsų vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises 

kreipkitės į Valstybinės duomenų apsaugos inspekciją, o jeigu norite jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šiuo el. pašto adresu: info@toshi.lt. 
Toshi nepagrįstai nedelsdama, bet ne vėliau, kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo, Jums pateiks informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus Jūsų prašymą dėl Jūsų teisių įgyvendinimo. Atsižvelgiant į prašymo 

sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių, minėtas terminas gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams. Tokiu atveju mes Jus per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo informuosime apie tokį termino pratęsimą ir jo priežastis. 

Toshi atsisakys įgyvendinti Jūsų teises tik teisės aktų numatytais atvejais.  

 

15.1. Teisė atšaukti sutikimą 

Jei esate pateikę mums aiškų sutikimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti. 

 

15.2. Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis 
Siekiame, kad Jūs iki galo suprastumėte, kaip mes naudojame Jūsų asmens duomenis, ir dėl to nepatirtumėte jokių nepatogumų. Jūs galite bet kada susisiekti su mumis ir pasiteirauti, ar mes tvarkome kokius nors Jūsų asmens 

duomenis. Jei mes saugome ar bet kokiu būdu naudojame Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę su jais susipažinti. Norėdami ta i padaryti, pateikite mums rašytinį prašymą šiuo el. pašto adresu: info@toshi.lt, patvirtinkite savo 

asmens tapatybę; ir teikdami tokį prašymą, laikykitės sąžiningumo ir protingumo principų.  

 

15.3. Teisė prašyti suteikti daugiau informacijos  

Tikimės, kad Jūs suprasite, jog aptarti visus įmanomus asmens duomenų rinkimo ir naudojimo būdus yra labai sunku. Mes stengiamės pateikti kuo aiškesnę ir išsamesnę informaciją bei įsipareigojame atnaujinti šią Privatumo 

politiką, pasikeitus asmens duomenų naudojimo procesui. Vis dėlto, jei turite kokių nors klausimų apie Jūsų asmens duomenų naudojimą, džiaugsimės galėdami į juos atsakyti arba suteiksime visą papildomą informaciją, kurią 

galime atskleisti. Jei turite kokių nors konkrečių klausimų arba nesupratote pateiktos informacijos, susisiekite su mumis. 
 

15.4. Papildomos teisės 

Toliau pateikiame informaciją apie papildomas Jūsų turimas teises, kurias galite įgyvendinti laikydamiesi toliau aprašytos tvarkos. 

•Jūs turite teisę prašyti mūsų ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją. 
•Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti Jūsų asmens duomenis. Prašome atkreipti dėmesį, kad tokį prašymą galėsime įvykdyti tik, jei: 

- Jūsų asmens duomenys yra nebereikalingi tikslams, kuriems jie buvo surinkti, įgyvendinti (pavyzdžiui, mums reikalingi Jūsų asmens duomenys, kad galėtume atsakyti į Jūsų laiškus arba informuoti apie renginį); 

- rinkti, saugoti arba naudoti asmens duomenis mums draudžia įstatymai;  

- Jūsų asmens duomenys yra nereikalingi siekiant nustatyti, įgyvendinti arba ginti teisinį reikalavimą, pavyzdžiui, teisiniame procese. 
•Jūs turite teisę prašyti mūsų riboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti: 

- laikotarpiu, kurio reikia tam, kad įsitikintumėme Jūsų asmens duomenų tikslumu, kai pateikiate pretenzijas dėl duomenų tikslumo; 

- kai mūsų vykdomas Jūsų asmens duomenų rinkimas, saugojimas arba naudojimas yra neteisėtas, tačiau nusprendžiate neprašyti ištrinti duomenų; 

- kai Jūsų asmens duomenys mums yra nebereikalingi, tačiau Jums jų reikia, kad galėtumėte nustatyti, įvykdyti arba apginti teisinį reikalavimą;  
- laikotarpiu, kurio reikia tam, kad būtų nustatyta, ar mes turime svarbesnį teisinį pagrindą ir toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenis, jei pasinaudojote savo teise išreikšti prieštaravimą dėl asmens duomenų 

tvarkymo. 

•Jūs turite teisę į duomenų, kuriuos iš Jūsų gavome Jums sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą. Jums pasinaudojus šia teise, Jūsų prašymu perkelsime Jūsų pateiktų duomenų kopiją. 

•Jūs turite teisę nesutikti, kad mes naudotumėme Jūsų asmens duomenis: 
- kai tokius duomenis naudojame siekdami užtikrinti savo teisėtus interesus, tačiau neturime svarbesnio teisinio pagrindo ir toliau naudoti Jūsų asmens duomenis;  

 

16. Nusiskundimai  
Jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus su skundu el. pašto adresu info@toshi.lt. Mes užtikriname, kad tik gavus Jūsų skundą susisieksime su 

Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuosime apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą. 

Jei tyrimo rezultatai Jūsų netenkins, galėsite pateikti skundą priežiūros institucijai - Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. 

 

17.  Atsakomybė  

Jūs esate atsakingi už savo slaptažodžio ir pateikiamų duomenų konfidencialumą bei už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus užsakymus ar kt.), kurie mūsų Interneto svetainėje atliekami prisijungus naudojant 

Jūsų prisijungimo duomenis. Jūs negalite atskleisti savo slaptažodžio tretiesiems asmenims. Jei mūsų Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Interneto svetainės naudodamasis 

Jūsų prisijungimo duomenimis, mes laikome, kad prisijungėte Jūs. Jei prarandate prisijungimo duomenis, Jūs privalote nedelsiant informuoti apie tai mus paštu, telefonu, faksu ar el. paštu. 
Jūs esate atsakingas, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas mus apie tai informuoti, pakeisdamas atitinkamus duomenis registracijos 

formoje ar, jeigu duomenys nėra nurodyti registracijos formoje, informuodamas apie tai mus el. paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens 

duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus. 

 

18. Privatumo politikos pakeitimai  

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų Interneto svetainėje. Jums reikėtų kartais patikrinti ją ir įsitikinti, kad Jus 

tenkina aktuali Privatumo politikos versija. 

Atnaujinę Privatumo politiką, informuosime Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami juos Interneto svetainėje. Jei prisijungiate prie Internetinės svetainės po tokio pranešimo paskelbimo, Jūs sutinkate su 
naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime. Apačioje nurodyta „Atnaujinimo data“ rodo, kada Privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą. 

Paskutinis Privatumo politikos atnaujinimas buvo atliktas 2022.09.05 

Dokumento sugeneravimo (pildymo) Data: 2022.09.05 

 
Su toshi privatumo politika esu susipažinęs/usi:  (https://www.toshi.lt/privatumo-politika ) 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Sporto klubas „TOSHI“     

Erfurto g.36-4, Vilnius 
Tel.: 8 676 34545, el. paštas: info@toshi.lt 

Prezidentas Darius Gudauskas 
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