
UAB „DAUMANTAI LT“ 

Daukšių k., Kėdainių r. sav. 
El. p.  daumantai@daumantai.lt 
 

ATSILIEPIMAS / SKUNDAS / PRANEŠIMAS 

(pabraukti reikalingą) 
 
 

______________________ 
(data) 

Prašome pateikti detales dėl ko ir kodėl į mus kreipiatės, taip pat, kitas Jūsų manymu reikšmingas aplinkybes ir (ar) 

informaciją. 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

Jeigu Jūsų atsiliepimas / skundas / pranešimas yra susijęs su mūsų produkcijos kokybe, prašome žemiau pateikti bent šią 
informaciją, jeigu tokia yra, bei galite ir norite ją pateikti mums:  

1) Kas įvyko?____________________________________________________________________________________ 
2) Kas nukentėjo?________________________________________________________________________________ 
3) Koks tikslus produkto pavadinimas, data, serijos numeris? _______________________________________________ 
4) Ar yra likusio nesunaudoto produkto?_______________________________________________________________ 
5) Kas atsitiko vartojusiam produktą? (susirgo, guli ligoninėje ar pan.)________________________________________ 
6) Kurioje ligoninėje/palatoje/skyriuje ir (ar) kurioje gydymo įstaigoje gydėsi/gydosi?_____________________________ 
7) Kur įsigytas produktas ir kada?____________________________________________________________________ 
 
Prašome nurodyti savo kontaktinius duomenis (telefono  Nr., el. paštas ar pan.), kuriais pageidaujate gauti atsakymą 
(jeigu pageidaujate) iš UAB „DAUMANTAI LT“ ir kuriais galėtume susisiekti dėl šio Jūsų rašto, siekiant jį išnagrinėti ir (ar) 
į jį atsakyti, imtis atitinkamų veiksmų: 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

* Informuojame, kad jeigu pateikdami šį atsiliepimą / skundą / pranešimą Jūs pateiksite asmens duomenų, juos naudosime 
tam, kad galėtume suteikti Jums reikiamą informaciją ir atsakyti į Jūsų klausimus, patikrinti pateiktų duomenų teisingumą. 
Atsiliepimo, pranešimo ar skundo duomenis, taip pat, išanalizuosime siekdami pagerinti mūsų produkcijos ar paslaugų 
kokybę atsižvelgiant į Jūsų pateiktą nuomonę, pasiūlymus, pastebėjimus ar nusiskundimus. Jeigu iš Jūsų pateiktų 
duomenų atsiliepime, pranešime, skunde ar užklausoje nustatytume, kad koks nors mūsų produktas gali būti nesaugus – 
kenksmingas žmonių sveikatai, siekdami nustatyti ar nekyla grėsmė žmonių sveikatai ir dėl to produkto nebūtina 
susigrąžinti iš rinkos, imtis kitų priemonių užkirsti kelią naujų incidentų atsiradimui, mes tvarkysime duomenis siekiant 
apsaugoti kitų žmonių sveikatą ar gyvybę ir (ar)  teisėtus Jūsų ir (ar) mūsų ar kitų asmenų interesus, jeigu duomenų 
subjekto interesai nebus viršesni, ypač, kai duomenų subjektas yra vaikas. Teisinis pagrindas mums tvarkyti Jūsų pateiktus 
asmens duomenis – mūsų teisėti interesai žinoti ir vertinti klientų atsiliepimus ir nusiskundimus (skundus), pranešimus, o 
kai reiškiate teisinius reikalavimus ar prašymus – mūsų teisinės prievolės atsakyti į vartotojo skundą ar prašymą vykdymas. 
Taip pat, teisinis pagrindas tvarkyti duomenis yra  būtinumas apsaugoti gyvybinius duomenų subjekto ar kito fizinio asmens 
interesus ir (arba) teisėti trečiosios šalies interesai, kai tai susiję su produkcijos kokybe.  

Jūsų asmens duomenis tvarkysime tol, kol išnagrinėsime šį Jūsų šį atsiliepimą / skundą / pranešimą, įprastu atveju – iki 
vieno kalendorinio mėnesio. Po to, duomenis perkelsime į archyvą ne ilgesniam kaip 5 metų laikotarpiui. Jeigu reiškiate 
teisinius reikalavimus mums, duomenis tokiu atveju tvarkysime ne trumpiau kaip senaties laikotarpį, bet ne ilgiau kaip 10 
metų.  

Jūsų asmens duomenis gali peržiūrėti atsiliepimus, skundą ar pranešimą priimti ir (ar) nagrinėti paskirtas mūsų 
darbuotojas, teisiškai įsipareigojęs saugoti asmens duomenų tvarkymo paslaptį ir laikytis visų asmens duomenų tvarkymą 
reglamentuojančių teisės aktų bei mūsų vidaus nustatytų tvarkų bei apsaugos priemonių. 

Jeigu norėsite susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, galite kreiptis į mus šiuo el. pašto adresu 
asmensduomenys@daumantai.lt. Šiuo el. pašto adresu, taip pat, galite kreiptis norėdami patikslinti, papildyti ar ištaisyti 
duomenis apie Jus, jeigu jie būtų netikslūs ar pasikeitę. Taip pat, galite kreiptis į mus, jeigu pageidaujate gauti daugiau 
informacijos apie asmens duomenų tvarkymą ir (ar) Jūsų kaip duomenų subjektų teisių įgyvendinimą: registruotu paštu  su 

mailto:daumantai@daumantai.lt
mailto:asmensduomenys@daumantai.lt


prierašu ant voko „Dėl duomenų apsaugos“ UAB „DAUMANTAI LT“, Daukšių k., Kėdainių r. sav., skambinant telefonu 
telefono Nr. +370 34767020 

Informuojame, kad Jūs galite pateikti skundą dėl duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai 
(www.ada.lt; A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, el. p. ada@ada.lt. 
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