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ADVOKATŲ PROFESINĖS BENDRIJOS „INTRA LEX“ IR JOJE DIRBANČIŲ ADVOKATŲ  
PRIVATUMO POLITIKA 
 
Paskutinė atnaujinimo data: 2022.10.22 
 
1. Ką rasiu šioje politikoje?  
 
Šioje privatumo politikoje (toliau – politika) rasite informaciją, kaip advokatų profesinė bendrija „Intra lex“ ir joje dirbantys advokatai (arba tiesiog „mes“, 
„bendrija“, „advokatai“, „advokatas“) renka, naudoja ir saugo informaciją apie Jus bei kokias teises Jūs turite pagal taikomus duomenų apsaugos teisės 
aktus (įskaitant ir ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, toliau – GDPR). Mes galime atnaujinti šią politiką, todėl prašome Jūsų laikas nuo laiko 
apsilankyti mūsų interneto puslapyje adresu www.intralex.lt perskaityti ten skelbiamą naujausią politikos versiją. 
 
2. Kas yra atsakingas už informacijos apie mane apsaugą?  
 
Jūsų asmens duomenų valdytojai yra advokatų profesinė bendrija „Intra lex" ir joje dirbantys advokatai.  
 
Konkretus Jūsų duomenų valdytojas priklauso nuo to, kas Jums teikia teisines paslaugas arba užsiima kita veikla, kaip aprašyta šios politikos 3 dalyje.  
 
Bendrijoje dirbančių advokatų tapatybę ir kontaktinius duomenis galite rasti šiame puslapyje: www.intralex.lt 
Advokatų profesinė bendrija „Intra lex" 
Juridinio asmens kodas: 304439599 
Adresas: Vilnius, Tilto g. 12B-102 
El. pašto adresas: info@intralex.lt  
Tel. Nr.: 8 606 79179 
 
3. Kodėl ir kokią informaciją renkate apie mane? 
 
3.1. Nes teikiame Jums teisines paslaugas ar įvertiname Jūsų situaciją dėl teisinių paslaugų teikimo 
 
Kada man tai 
aktualu? 

Kokią informaciją apie mane renkate? Koks teisinis pagrindas 
Jums leidžia rinkti 
informaciją apie mane? 

Iš kur renkate 
informaciją apie 
mane? 

Kiek laiko saugote 
informaciją apie 
mane? 
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Kai sudarote ar norite 
sudaryti su mumis 
sutartį arba 
atstovaujate ar kitaip 
esate susijęs su 
organizacija, 
sudariusią ar norinčią 
su mumis sudaryti 
sutartį 

Vardas ir pavardė, asmens identifikavimo 
dokumentų duomenys ir kopijos, asmens kodas, 
gimimo data, telefono Nr., elektroninio pašto 
adresas, adresas, sutartis dėl teisinių paslaugų 
teikimo ir joje esantys duomenys, informacija apie 
suteiktas paslaugas, parašas, įgaliojimas ir jame 
esantys duomenys, ryšys su atstovaujama 
organizacija, atstovaujama organizacija, pareigos, 
kita informacija apie Jūsų atstovaujamą 
organizaciją, procesiniai ir kiti teisiniai dokumentai 
ir juose pateikta informacija, vaizdo ir garso įrašai, 
nuotraukos, susirašinėjimai, informacija apie 
turimą nekilnojamąjį turtą, vertybinius popierius, 
akcijas, šeimyninė padėtis ir duomenys apie 
šeimą bei su ja susijusių dokumentų kopijos, 
komunikacija su mumis, duomenys apie 
apkaltinamuosius nuosprendžius ir nusikalstamas 
veikas, kiti duomenys, kuriuos Jūs pateikiate arba 
kuriuos mes surenkame iš teisėtų šaltinių teikdami 
Jums teisines paslaugas 

Sudarome ir vykdome ar 
ketiname su Jumis 
sudaryti sutartį (GDPR 6 
str. 1 d. b p.) 
 
Turime teisinę prievolę 
rinkti duomenis (GDPR 6 
str. 1 d. c p.) 
 
Turime teisėtą interesą 
(atstovauti 
organizacijoms, su 
kuriomis esate susijęs) 
(GDPR 6 str. 1 d. f p.) 

Iš Jūsų ar 
organizacijos, su 
kuria esate susijęs 

Sutarties galiojimo 
metu ir 25 metus po 
sutartinių santykių 
pasibaigimo 
 
Kai nusprendžiame 
neteiki Jums 
teisinių paslaugų: 
3 mėnesius nuo 
sprendimo neteikti 
Jums teisinių 
paslaugų priėmimo 
 
 

Informacija apie Jūsų sveikatą, narystę 
profesinėse sąjungose, kiti specialių kategorijų 
duomenys, reikalingi teisinių paslaugų teikimui 

Duomenys yra reikalingi 
tam, kad galėtume 
pareikšti, vykdyti arba 
apginti teisinius 
reikalavimus (GDPR 9 
str. 2 d. f p.) 

 
3.2. Nes esate šalis, atstovaujate šaliai arba kitaip esate susijęs su teisiniu procesu, kuriame mes dalyvaujame  
 
Kada man tai 
aktualu? 

Kokią informaciją apie mane renkate? Koks teisinis pagrindas 
Jums leidžia rinkti 
informaciją apie mane? 

Iš kur renkate 
informaciją apie 
mane? 

Kiek laiko saugote 
informaciją apie 
mane? 

Kai esate šalis, 
atstovaujate šaliai 
arba kitaip esate 
susijęs su teisiniu 

Vardas ir pavardė, asmens identifikavimo 
dokumentų duomenys ir kopijos, asmens kodas, 
gimimo data, telefono Nr., elektroninio pašto 
adresas, adresas, parašas, ryšys su atstovaujama 
organizacija, atstovaujama organizacija, pareigos, 

Turime teisinę prievolę 
rinkti duomenis (GDPR 6 
str. 1 d. c p.) 
 

Iš mūsų kliento(-ų) 
 
Iš kitų teisinio 
proceso šalių 
 

25 metus po teisinio 
proceso pabaigos 
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procesu, kuriame mes 
dalyvaujame 

kita informacija apie Jūsų atstovaujamą 
organizaciją, procesiniai dokumentai ir juose 
pateikta informacija, prašymai ir juose pateikta 
informacija, pretenzijos ir jose pateikta 
informacija, atskirieji, apeliaciniai ir kasaciniai 
skundai bei juose pateikta informacija, Jūsų 
pateikti dokumentai, vaizdo įrašai, garso įrašai, 
nuotraukos, susirašinėjimai, informacija apie 
turimą nekilnojamąjį turtą, informacija apie turimus 
vertybinius popierius, informacija apie turimas 
akcijas, šeimyninė padėtis ir duomenys apie 
šeimą, vaikų dokumentų kopijos, duomenys apie 
apkaltinamuosius nuosprendžius ir nusikalstamas 
veikas, kiti duomenys, kuriuos Jūs pateikiate arba 
kuriuos mes surenkame iš teisėtų šaltinių 
dalyvaudami teisiniame procese 

Turime teisėtą interesą 
(tinkamai teikti teisinio 
atstovavimo paslaugas) 
(GDPR 6 str. 1 d. f p.) 

Iš bet kurių fizinių/ 
juridinių asmenų, 
jeigu tai reikalinga 
dėl vykstančio 
teisinio proceso  
 
Iš valstybės 
institucijų ir teismų 

Informacija apie Jūsų sveikatą, narystę 
profesinėse sąjungose, kiti specialių kategorijų 
duomenys, reikalingi dalyvavimui teisiniame 
procese 

Duomenys yra reikalingi 
tam, kad galėtume 
pareikšti, vykdyti arba 
apginti teisinius 
reikalavimus (GDPR 9 
str. 2 d. f p.) 

 
3.3. Nes siekiame išvengti interesų konfliktų 
 
Kada man tai 
aktualu? 

Kokią informaciją apie mane renkate? Koks teisinis pagrindas 
Jums leidžia rinkti 
informaciją apie mane? 

Iš kur renkate 
informaciją apie 
mane? 

Kiek laiko saugote 
informaciją apie 
mane? 

Kai sudarote su 
mumis sutartį arba 
atstovaujate 
organizacijai, 
sudariusiai su mumis 
sutartį 

Vardas, pavardė, asmens identifikavimo 
dokumentų duomenys, asmens kodas, teisinių 
paslaugų teikimo faktas, suteikta paslauga, 
paslaugų teikimo laikas 
 

Turime teisinę prievolę 
rinkti duomenis (GDPR 6 
str. 1 d. c p.) 

Iš Jūsų 
 
„Intra lex“ ir kiti 
bendrijoje dirbantys 
advokatai 

Sutarties galiojimo 
metu ir 10 metų po 
sutartinių santykių 
pasibaigimo 
 

 
3.4. Nes vykdome teisės aktų nustatytus apskaitos reikalavimus 
 



4 
 

Kada man tai 
aktualu? 

Kokią informaciją apie mane renkate? Koks teisinis pagrindas 
Jums leidžia rinkti 
informaciją apie mane? 

Iš kur renkate 
informaciją apie 
mane? 

Kiek laiko saugote 
informaciją apie 
mane? 

Kai sudarote su 
mumis sutartį arba 
atstovaujate ar kitaip 
esate susijęs su 
organizacija, 
sudariusią su mumis 
sutartį 

Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, 
telefono Nr., asmens identifikavimo dokumentų 
duomenys, asmens kodas, suteikta paslauga, 
sutarties dėl teisinių paslaugų teikimo Nr., 
sutarties dėl teisinių paslaugų teikimo sudarymo 
data, informacija apie suteiktas paslaugas, 
parašas, mokėtina už paslaugas suma, sąskaita 
už paslaugas, banko sąskaitos Nr., apskaitos 
dokumentai, faktinių išlaidų ataskaita 

Turime teisinę prievolę 
rinkti duomenis (GDPR 6 
str. 1 d. c p.) 

Iš Jūsų Sutarties galiojimo 
metu ir 10 metų po 
sutartinių santykių 
pasibaigimo 
 

 
3.5. Nes valdome Jūsų užklausas, prašymus ar kitus kreipimusis 
 
Kada man tai 
aktualu? 

Kokią informaciją apie mane renkate? Koks teisinis pagrindas 
Jums leidžia rinkti 
informaciją apie mane? 

Iš kur renkate 
informaciją apie 
mane? 

Kiek laiko saugote 
informaciją apie 
mane? 

Kai pateikiate mums 
užklausą, prašymą ar 
kitus kreipimusis 

Vardas ir pavardė, elektroninio pašto adresas, 
valstybė, telefono numeris, užklausos tema, 
užklausos gavimo laikas, užklausos turinys, 
užklausos priedai, atsakymas į užklausą. 

Turime Jūsų sutikimą 
(GDPR 6 str. 1 d. a p.)  
 
Turime teisėtą interesą 
(išnagrinėti Jūsų 
užklausas, prašymus ar 
kitus kreipimusis) (GDPR 
6 str. 1 d. f p.) 

Iš Jūsų 
 
  

10 metų po 
paskutinio Jūsų 
kreipimosi 

 
3.6. Nes užtikriname mūsų internetinės svetainės saugumą ir tobulinimą 
 
Kada man tai 
aktualu? 

Kokią informaciją apie mane renkate? Koks teisinis pagrindas 
Jums leidžia rinkti 
informaciją apie mane? 

Iš kur renkate 
informaciją apie 
mane? 

Kiek laiko saugote 
informaciją apie 
mane? 

Kai naudojatės mūsų 
internetine svetaine 

Interneto protokolo adresas (IP), vartotojo 
agentas, persiuntimo URL, apsilankymo 
svetainėje data ir laikas 

Turime teisėtą interesą 
(mūsų svetainės 
saugumas ir tobulinimas) 
(GDPR 6 str. 1 d. f p.) 

Iš Jūsų 10 metų nuo Jūsų 
paskutinio 
apsilankymo mūsų 
svetainėje 
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4. Kokią informaciją turėčiau Jums pateikti ir kodėl? 
 
Tais atvejais, kai tvarkome Jūsų duomenis, remdamiesi teisinėmis prievolėmis arba sutarties sudarymu ir vykdymu (kaip aprašyta 3 dalyje aukščiau), 
Jūs privalote pateikti mums savo asmens duomenis. Jei mes naudosime internetines formas informacijai rinkti, jose gali būti pažymėtų privalomų 
laukelių, kurių pildymas būtinas pagal teisės aktus, sutartyje numatytą reikalavimą ar kitaip privalomas paslaugų suteikimui. Jei nepateiksite minėtų 
duomenų, negalėsime Jums suteikti paslaugų ar įvykdyti kitų savo įsipareigojimų Jums. 
 
5. Kam perduodate informaciją apie mane? 
 
Tais atvejais, kai tai būtina aukščiau aprašytiems tikslams ir leidžiama pagal galiojančius įstatymus, Jūsų duomenimis dalijamės su duomenų gavėjais 
tiek Europos ekonominėje erdvėje (EEE), tiek už jos ribų. 
 
Nr. Duomenų gavėjai arba duomenų gavėjų kategorijos Duomenų gavėjo 

vieta 
Koks yra teisinis pagrindas perduoti mano 
duomenis už EEE ribų? 

5.1. „Intra lex“ ir joje dirbantys advokatai  Lietuva Netaikoma 
5.2. Teismai, notarai, antstoliai, valstybės ir savivaldybės 

institucijos 
Lietuva / EEE Netaikoma 

5.3.  Teisinio proceso šalys ir jų atstovai, kiti teisinio proceso 
dalyviai 

Lietuva / EEE Netaikoma 

5.4. Paslaugų teikėjai (technologinių įrankių ir programų 
paslaugų teikėjai, apskaitos paslaugų teikėjai, atitikties ir 
teisinių paslaugų teikėjai, draudimo paslaugų teikėjai, kitų 
kategorijų paslaugų teikėjai) 

Įvairios Tais atvejais, kai perduodame duomenis už EEE 
ribų, remiamės: 
• Europos Komisijos sprendimais dėl tinkamumo 
kai jie yra priimti valstybių, į kurias perduodama 
atžvilgiu (GDPR 45 str.) 
• Europos Komisijos patvirtintomis standartinėmis 
sutarčių sąlygomis (GDPR 46 str. 2 d. c) p.) 

 
6. Ar mane profiliuojate ir priimate automatizuotus sprendimus?  
 
Ne, mes nepriimame sprendimų, kurie būtų grindžiami vien tik automatizuotu duomenų tvarkymu, dėl kurių Jums kiltų teisinės pasekmės arba kurie 
darytų Jums kitokį didelį poveikį. 
 
7. Kokias teises turiu? 
 
GDPR ir kiti teisės aktai suteikia Jums teises, numato atvejus, kada galite jomis pasinaudoti, tvarką, kurios turite laikytis, ir išimtis, kada to padaryti 
negalėsite. Kai tai leidžia teisės aktai, Jūs galite: 
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Mano teisė Kada ši teisė taikoma man? 
 

Teisė susipažinti su 
duomenimis 
 

kai siekiate gauti patvirtinimą, ar mes tvarkome su jumis susijusius duomenis, ir, jei taip yra, prieigą prie duomenų ir 
informaciją apie duomenų tvarkymą. 

Teisė reikalauti ištaisyti 
duomenis 

kai siekiate iš mūsų netikslių su jumis susijusių duomenų ištaisymo. 

Teisė reikalauti ištrinti 
duomenis („teisė būti 
pamirštam“) 
 

1) kai duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi, 2) kai atšaukiate 
sutikimą, kuriuo grindžiamas duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis, 3) kai prieštaraujate 
duomenų tvarkymui ir nėra viršesnių teisėtų pagrindų tvarkyti duomenis, arba prieštaraujate duomenų tvarkymui tiesioginės 
rinkodaros tikslais, 4) kai duomenys buvo tvarkoma neteisėtai, 5) kai duomenys turi būti ištrinami laikantis mums nustatytos 
teisinės prievolės, 6) kai duomenys buvo surinkti informacinės visuomenės paslaugos siūlymo kontekste tiesiogiai vaikui ir 
gavus jo sutikimą. 

Teisė apriboti duomenų 
tvarkymą 
 

1) kai Jūs užginčijate duomenų tikslumą, 2) kai tvarkymas yra neteisėtas ir jūs prieštaraujate duomenų ištrynimui ir vietoje 
to prašote apriboti jos naudojimą, 3) kai mums nebereikia duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jos reikalaujate teisiniams 
reikalavimams pareikšti, vykdyti ar apginti, 4) kai prieštaravote duomenų tvarkymui. 

Teisė į duomenų 
perkeliamumą 
 

kai siekiate gauti duomenis, kuriuos pateikėte mums susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir 
persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, kai duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu arba sutartimi ir 
atliekamas automatizuotomis priemonėmis. 

Teisė nesutikti 
 

kai duomenų tvarkymas yra grindžiamas užduotimi, atliekama viešojo intereso labui arba vykdant viešosios valdžios 
funkcijas, arba teisėtu duomenų valdytojo interesu, įskaitant profiliavimą, arba jei Jūs prieštaraujate savo duomenų 
tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslais. 

Teisė atšaukti sutikimą kai tvarkymas grindžiamas sutikimu ir Jūs siekiate bet kada jį atšaukti. 
Teisė pateikti skundą kai norite pateikti skundą priežiūros institucijai, visų pirma, valstybėje narėje, kurioje Jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta, darbo 

vieta ar įtariamas GDPR pažeidimas. 
 
8. Ar naudojate slapukus ar kitus identifikatorius? 
 
Taip, mūsų puslapyje naudojami slapukai ir kiti identifikatoriai, kad palengvintume naudojimąsi mūsų svetaine, pagerintume svetainės veikimą ir 
saugumą. Detali informacija apie slapukus ir kitus identifikatorius nurodyta lentelėje žemiau. 
 
Slapuko kategorija Slapuko pavadinimas Slapuko tikslas Slapuko saugojimo terminas 
Būtinieji slapukai  hs Užtikrina lankytojų naršymo 

svetainėje saugumą 
Naršymo sesijos metu 

Būtinieji slapukai ssr-caching Šis slapukas yra būtinas talpyklos 
funkcijai. Svetainė naudoja 
talpyklą, kad optimizuotų sąsajos 

1 diena  
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laiką tarp lankytojo ir interneto 
svetainės 

Būtinieji slapukai TS# Užtikrina lankytojų naršymo 
svetainėje saugumą 

Naršymo sesijos metu 

Būtinieji slapukai XSRF-TOKEN Užtikrina lankytojų naršymo 
saugumą, užkertant kelią kelių 
svetainių užklausų klastojimui. 

Naršymo sesijos metu 

Statistiniai slapukai  bSession Nustato seanso ID. Šis slapukas 
leidžia gauti duomenis apie 
lankytojų elgseną statistikos tikslais 

1 diena  

Statistiniai slapukai fedops.logger.sessionId Kaupia statistinius duomenis apie 
vartotojų elgseną svetainėje. 
Naudojama vidinei analizei  

Nuolatinis  

Marketingo slapukai  svSession Fiksuoja lankytojo elgesį visose w 
ix.com svetainėse. Surinkta 
informacija gali būti panaudota 
personalizuotam reklaminiam 
turiniui kurti.  

2 metai  

 
9. Kaip galiu valdyti slapukus? 
 
Kai lankotės mūsų svetainėje, prašome Jūsų sutikimo dėl nebūtinų slapukų naudojimo. Tačiau būtinuosius slapukus naudojame pagal numatytuosius 
nustatymus, nes jie yra būtini mūsų svetainės veikimui. Nebūtinųjų naudojimą galite valdyti koreguodami savo naršyklės nustatymus. Norėdami sužinoti, 
kaip tvarkyti slapukus savo naršyklėje, apsilankykite vienoje iš toliau pateiktų nuorodų: 

● Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences  
● Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647  
● Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy 
● Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy   
● Safari: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-information-sfri11471/mac 

 


