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DATA PROCESSING AGREEMENT 
Version dated on 26.02.2020 

 
This Data Processing Agreement (“DPA”) forms part of the 
agreement, hereafter referred to as the “Agreement”, that is 
entered into between OVH LTD (“OVH”) and the Client, and that 
defines the terms and conditions applicable to the services 
performed by OVH (the “Services”). This DPA and the other 
provision of the Agreement are complementary. Nevertheless, in 
case of conflict, the DPA shall prevail.  
Expressions which begin with an upper-case letter and which are 
not defined in this DPA shall have the meaning as set out in the 
Agreement. “Binding Corporate Rules”, “Controller”, “Personal 
Data”, “Personal Data Breach”, “Processing”, “Processor”, 
“Supervisory Authority” are interpreted as defined in the 
Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the 
Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with 
regard to the processing of personal data and on the free 
movement of such data (“General Data Protection Regulation” 
or “GDPR”).  
 
Part 1 – Personal Data Processed by OVH as a Processor 
under Client’s instruction  
The purpose of this part  is to define, according to article 28 of 
the GDPR, the conditions under which OVH is entitled, as a 
Processor and as part of the Services defined in the Agreement, 
to carry out the processing of Personal Data on behalf of, and on 
instructions from the Client.  
For the purpose of this part, the Client may act either as  
“Controller” or “Processor” with respect to Personal Data. If 
the Client is acting as a processor on behalf of a third-party 
Controller, the Parties expressly agree to the following 
conditions:  

(a) The Client shall ensure that (i) all the necessary 
authorisations to enter into this DPA, including the 
Client’s appointment of OVH as sub-processor, have 
been obtained from the Controller, (ii) an agreement, 
that is fully consistent with the terms and conditions of 
the Agreement including this DPA, has been entered 
into with the Controller pursuant to the said article 28 
of the GDPR, (iii) any instructions received by OVH 
from the Client in execution of the Agreement and this 
DPA are fully consistent with the Controller’s instruction 
and (iv) all the information communicated or made 
available by OVH pursuant to this DPA is appropriately 
communicated to the Controller as necessary.  

(b) OVH shall (i) process Personal Data only under the 
Client’s instruction and (ii) not receive any instruction 
directly from the Controller, except in cases where the 
Client has factually disappeared or has ceased to exist 
in law without any successor entity taking on the rights 
and obligation of the Client.  

(c) The Client, which is fully responsible to OVH for the 
proper execution of the obligations of the Controller as 
provided under this DPA, shall indemnify and hold OVH 
harmless against (i) any failure of the Controller to 
comply with applicable law, and (ii) any action, claim or 
complaint from the Controller concerning the 
provisions of the Agreement (including this DPA) or any 
instruction received by OVH from the Client.  

DUOMENŲ TVARKYMO SUTARTIS 
26.02.2020 versija 

 
Ši Duomenų tvarkymo sutartis (toliau – DT sutartis) sudaro dalį 
OVH LTD (toliau – OVH) ir Kliento sudarytos sutarties, kurioje 
nustatomos OVH teikiamoms paslaugoms (toliau – Paslaugos) 
taikomos sąlygos. Ši DT sutartis ir kitos Sutarties nuostatos 
vienos kitas papildo. Prieštaravimo atveju vadovaujamasi DT 
sutartimi.  
Didžiąja raide rašomos ir šioje DT sutartyje neapibrėžtos sąvokos 
turi Sutartyje nustatytą reikšmę. Sąvokos „įmonėms privalomos 
taisyklės“, „duomenų valdytojas“, „asmens duomenys“, „asmens 
duomenų pažeidimas“, „duomenų tvarkymas“, „duomenų 
tvarkytojas“, „priežiūros institucija“ yra aiškinamos taip, kaip jos 
apibrėžtos 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo 
(toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas arba 
BDAR).  

 
1 dalis. Kliento nurodymu OVH, kaip duomenų tvarkytojos, 
tvarkomi asmens duomenys  
Šioje dalyje remiantis BDAR 28 straipsniu nustatomos sąlygos, 
pagal kurias OVH turi teisę, teikdama Sutartyje apibrėžtų 
paslaugų dalį, kaip duomenų tvarkytoja Kliento vardu ir nurodymu 
tvarkyti asmens duomenis.  
 

Šioje dalyje Klientas gali veikti kaip asmens duomenų 
valdytojas arba tvarkytojas. Jei Klientas kaip duomenų 
tvarkytojas veikia duomenų valdytojos-trečiosios šalies vardu, 
Šalys konkrečiai susitaria dėl šių sąlygų:  

(a) Klientas užtikrina, kad i) iš Duomenų valdytojo būtų 
gauti visi reikiami leidimai sudaryti šią DT sutartį, 
įskaitant ir tai, kad Klientas paskirtų OVH pagalbiniu 
duomenų tvarkytoju, ii) su Duomenų valdytoju pagal 
minėto BDAR 28 straipsnio reikalavimus būtų 
pasirašyta sutartis, atitinkanti visas Sutarties, įskaitant 
ir šią DT sutartį, nuostatas ir sąlygas, iii) nurodymai, 
OVH gauti iš Kliento vykdant Sutartį ir šią DT sutartį, 
atitiktų visus Duomenų valdytojo nurodymus, ir iv) visa 
informacija, OVH perduota arba pateikta pagal šią DT 
sutartį, būtų tinkamai pagal reikalavimus perduota 
Duomenų valdytojui.  

(b) OVH i) asmens duomenis tvarko tik pagal Kliento 
nurodymus ir ii) nepriima jokių nurodymų tiesiogiai iš 
Duomenų valdytojo, išskyrus tais atvejais, jei Klientas 
faktiškai dingsta arba teisiškai nebeegzistuoja ir nėra 
jokio Kliento teises ir pareigas perimančio subjekto.  

(c) Klientas, kuris yra visiškai atsakingas OVH už tinkamą 
šioje DT sutartyje numatytų Duomenų valdytojo 
pareigų vykdymą, atlygina OVH žalą ir atleidžią ją nuo 
atsakomybės i) Duomenų valdytojui nesilaikant 
taikomų įstatymų, ir ii) Duomenų valdytojui ėmusis 
kokių nors veiksmų, pareiškus pretenziją ar skundą dėl 
Sutarties (įskaitant šią DT sutartį) nuostatų ar 
nurodymo, kurį OVH gavo iš Kliento.  
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1. Scope 

OVH is authorised, as a Processor acting under Client’s 
instruction, to process the Controller’s Personal Data to the 
extent necessary to provide the Services. 
The nature of operations carried out by OVH on Personal Data 
may be computing, storage and/or any such other Services as 
described in the Agreement. 
The type of Personal Data and the categories of data subjects 
are determined and controlled by the Client, at its sole discretion.  
The processing activities are performed by OVH for the duration 
provided in the Agreement.  
 

2. Selection of the Services  

The Client is solely responsible for the selection of the Services. 
The Client shall ensure that the selected Services have the 
required characteristics and conditions to comply with the 
Controller’s activities and processing purposes, as well as the 
type of Personal Data to be processed within the Services, 
including but not limited to when the Services are used for 
processing Personal Data that is subject to specific regulations 
or standards (as an example, health or banking data in some 
countries). The Client is informed that OVH proposes certain 
Services with organisational and security measures specifically 
designed for the processing of health care data or banking data.  
If the Controller’s processing is likely to result in high risk to the 
rights and freedom of natural persons, the Client shall select its 
Services carefully. When assessing the risk, the following criteria 
shall notably, but not limited to, be taken into account: evaluation 
or scoring of data subjects; automated-decision making with legal 
or similar significant effect; systematic monitoring of data 
subjects ; processing of sensitive data or data of a highly 
personal nature; processing on a large scale; matching or 
combining datasets; processing data concerning vulnerable data 
subjects; using innovative new technologies unrecognised by the 
public, for the processing.  

OVH shall make available information to the Client, in the 
conditions set out below in section “Audits”, concerning the 
security measures implemented within the scope of the Services, 
to the extent necessary for assessing the compliance of these 
measures with the Controller’s processing activities.  
 

3. Compliance with Applicable Regulations  

Each Party shall comply with the applicable data protection 
regulation (including the General Data Protection Regulation).  
 
 

4. OVH’s obligations  

OVH undertakes to: 
a) process the Personal Data uploaded, stored and 

used by the Client within the Services only to the 
extent necessary and proportionate to provide the 
Services as defined in the Agreement,  

b) neither access nor use the Personal data for any 

1. Taikymo sritis 

OVH, kaip Kliento nurodymu veikianti Duomenų tvarkytoja, turi 
teisę tvarkyti Duomenų valdytojo asmens duomenis tokia 
apimtimi, kokia būtina Paslaugoms teikti. 
OVH gali atlikti šio pobūdžio asmens duomenų tvarkymo 
operacijas: skaičiavimui, saugojimą ir (arba) bet kurias kitas 
Sutartyje numatytas Paslaugas. 
Asmens duomenų rūšis ir duomenų subjektų kategorijas savo 
nuožiūra nustato ir kontroliuoja Klientas.  
Duomenų tvarkymo veiklą OVH vykdo per Sutartyje numatytą 
laikotarpį.  
 

2. Paslaugų atrinkimas  

Už paslaugų atrinkimą išimtinai atsakingas Klientas. Klientas 
užtikrina, kad atrinktų paslaugų savybės ir sąlygos atitiktų 
Duomenų valdytojo veiklai ir duomenų tvarkymui bei atitinkamai 
asmens duomenų, kurie bus tvarkomi teikiant paslaugas, rūšiai 
keliamus reikalavimus, įskaitant (tačiau neapsiribojant) tuos 
atvejus, kai asmens duomenims taikomos specifinės taisyklės ar 
standartai (pavyzdžiui, kai kuriose valstybėse sveikatos ar bankų 
duomenims taikomos taisyklės). Klientas yra informuotas, kad kai 
kurioms OVH siūlomoms paslaugoms yra specialiai parengtos 
sveikatos priežiūros ar bankų duomenų tvarkymui pritaikytos 
organizacinės ir saugumo priemonės.  
Jei Duomenų valdytojo tvarkomi duomenys gali kelti didelį pavojų 
fizinių asmenų teisėms ir laisvėms, Klientas turi atidžiai pasirinkti 
jo paslaugas. Vertinant riziką, turi būti ypač atsižvelgiama (tačiau 
neapsiribojama) į šiuos kriterijus: duomenų subjektų įvertinimą 
arba vertinimą balais; automatizuotą sprendimų priėmimą, jei tai 
turi teisinių pasekmių arba panašų didelį poveikį; sistemingą 
duomenų subjektų stebėjimą; neskelbtinų duomenų ar itin 
asmeninio pobūdžio duomenų tvarkymą; tvarkymą dideliu mastu; 
duomenų rinkinių derinimą ar apjungimą; duomenų, susijusių su 
pažeidžiamais duomenų subjektais, tvarkymą; visuomenės 
neatpažįstamų novatoriškų naujų technologijų naudojimą 
tvarkant duomenis.  
OVH skyriuje „Auditas“ nustatytomis sąlygomis pateikia Klientui 
informaciją, susijusią su paslaugoms teikti įdiegtomis apsaugos 
priemonėmis tokia apimtimi, kokia būtina įvertinti, ar tos 
priemonės atitinka Duomenų valdytojo tvarkymo veiklai taikomus 
reikalavimus.  
 

3. Atitiktis taikomoms taisyklėms  

Kiekviena šalis laikosi taikomų duomenų apsaugos taisyklių 
(įskaitant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą).  
 
 

4. OVH įsipareigojimai  

OVH įsipareigoja: 
a) tvarkyti asmens duomenis, Kliento įkeltus, 

saugomus ir naudojamus teikiant paslaugas tik 
tokia apimtimi, kokia yra būtina ir proporcinga 
teikiant Sutartyje nustatytas paslaugas; 

b) prieiga prie asmens duomenų nesinaudoti ir jų 
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other purpose than as needed to carry out the 
Services (notably in relation to Incident 
management purposes),  

c) set up the technical and organisational measures 
described in the Agreement, to ensure the security 
of Personal Data within the Service,  

d) ensure that OVH’s employees authorised to 
process Personal Data under the Agreement are 
subject to a confidentiality obligation and receive 
appropriate training concerning the protection of 
Personal Data,  

e) inform the Client, if, in its opinion and given the 
information at its disposal, a Client‘s instruction 
infringes the GDPR or other European Union or 
European Union Member State data protection 
provisions,  

f) in case of requests received from a competent 
authority and relating to Personal Data processed 
hereunder, to inform the Client (unless prohibited 
by the applicable laws or a competent authority’s 
injunction), and to limit the communication of data 
to what the authority has expressly requested.  

At the Client’s written request, OVH will provide the Client with 
reasonable assistance in conducting data protection impact 
assessments and consultation with competent supervisory 
authority, if the Client is required to do so under the applicable 
data protection law, and in each case solely to the extent that 
such assistance is necessary and relates to the processing by 
OVH of Personal Data hereunder. Such assistance will consist of 
providing transparency about the security measures 
implemented by OVH for its Services.  
OVH undertakes to set up the following technical and 
organisational measures: 

(a) physical security measures intended to prevent 
access by unauthorised persons to the 
Infrastructure where the Client’s data is stored,  

(b) identity and access checks using an 
authentication system as well as a password 
policy,  

(c) an access management system that limits access 
to the premises to those persons that need to 
access them in the course of their duties and 
within their scope of responsibility,  

(d) security personnel responsible for monitoring the 
physical security of the OVH premises,  

(e) a system that physically and logically isolates 
clients from each other,  

(f) user and administrator authentication processes, 
as well as measures to protect access to 
administration functions,  

(g) an access management system for support and 
maintenance operations that operates on the 
principles of least privilege and need-to-know, 
and  

(h) processes and measures to trace actions 
performed on its information system.  

These technical and organizational measures are further detailed 
on OVH Website.  
 

nenaudoti jokiais kitais tikslais, išskyrus paslaugų 
vykdymą (ypač incidentų valdymo tikslais);  

c) įdiegti Sutartyje apibūdintas technines ir 
organizacines priemones siekiant užtikrinti asmens 
duomenų, kurių atžvilgiu teikiamos paslaugos, 
saugumą; 

d) užtikrinti, kad teisę tvarkyti asmens duomenis 
pagal Sutartį turintys OVH darbuotojai laikytųsi 
konfidencialumo įsipareigojimų ir būtų atitinkamai 
apmokyti dėl asmens duomenų apsaugos; 

e) informuoti Klientą, jei, jos nuomone ir atsižvelgiant 
į turimą informaciją, Kliento nurodymas pažeidžia 
BDAR ar kitų Europos Sąjungos arba Europos 
Sąjungos valstybės narės duomenų apsaugos 
nuostatas; 

f) gavusi kompetentingos institucijos prašymus dėl 
pagal šią Sutartį tvarkomų asmens duomenų, 
informuoti Klientą (nebent tai būtų uždrausta pagal 
taikomus įstatymus arba kompetentingos 
institucijos įsakyme) ir apriboti duomenų perdavimą 
tik tuo, ko institucija konkrečiai pareikalavo.  

Klientui pateikus rašytinį prašymą, OVH teiks Klientui reikiamą 
pagalbą atliekant poveikio duomenų apsaugai vertinimus ir 
konsultuojantis su kompetentinga priežiūros institucija, jei tai 
Klientui privaloma pagal taikomus duomenų apsaugos įstatymus, 
ir kiekvienu atveju tik tiek, kiek tokia pagalba yra būtina ir susijusi 
su pagal šią Sutartį OVH tvarkomais asmens duomenimis. 
Teikiant pagalbą bus užtikrinamas OVH paslaugoms įdiegtų 
apsaugos priemonių skaidrumas.  

OVH įsipareigoja įgyvendinti šias technines ir organizacines 
priemones: 

(a) fizinio saugumo priemones, užkertančias kelią 
leidimo neturinčių asmenų prieigai prie 
infrastruktūros, kurioje saugomi Kliento 
duomenys;  

(b) tapatybės ir prieigos patikrinimus, naudojant 
tapatumo nustatymo ir slaptažodžių sistemą;  

(c) prieigos valdymo sistemą, kuria galimybė patekti į 
patalpas suteikiama tik tiems asmenims, kuriems 
į jas patekti būtina vykdant pareigas ir tik tiek, kiek 
būtina pagal pareigas;  

(d) apsaugos personalą, atsakingą už OVH patalpų 
fizinės apsaugos kontrolę;  

(e) sistemą, kuri fiziškai ir logiškai izoliuoja klientus 
vienas nuo kito;  

(f) naudotojų ir administratorių tapatumo nustatymo 
procesus bei priemones prieigai prie 
administravimo funkcijų apsaugoti;  

(g) pagalbinių ir aptarnavimo operacijų prieigos 
valdymo sistemą, kuri veiktų pagal mažiausios 
privilegijos ir būtinybės žinoti principus; ir  

(h) procesus ir priemones, kurie leistų atsekti jos 
informacinėje sistemoje atliekamus veiksmus.  

Šios techninės ir organizacinės priemonės išsamiau apibūdintos 
OVH interneto svetainėje.  
 
 

https://www.ovh.co.uk/personal-data-protection/security.xml
https://www.ovh.lt/asmens-duomenu-apsauga/saugumas.xml
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5. Personal Data Breaches 

If OVH becomes aware of an incident impacting the Controller’s 
Personal Data (such as unauthorised access, loss, disclosure or 
alteration of data), OVH shall notify the Client without undue 
delay.  
The notification shall (i) describe the nature of the incident, (ii) 
describe the likely consequences of the incident, (iii) describe the 
measures taken or proposed to be taken by OVH in response to 
the incident and (iv) provide OVH’s point of contact.   
 

6. Location and transfer of Personal Data 

In cases where the Services allow the Client to store Content and 
notably Personal Data, the location(s) or, geographical area, of 
the available Datacenter(s) is specified on OVH Website. Should 
several locations or geographic areas be available, the Client 
shall select the one(s) of its choosing when submitting its Order. 
Subject to any contrary provision of the applicable Special Terms 
of Service, OVH will not modify, without the Client’s consent, the 
location or geographical area chosen when submitting its Order.  

The Personal Data stored by the Client shall not be transferred 
by OVH to a country which is not recognised by the European 
Commission as providing an adequate level of protection 
(“Adequacy Decision”), unless (a) such transfer is expressly 
provided for in the applicable Terms and Conditions, or (b) the 
Client selects a Datacenter located outside the European Union 
in a country that is not subject to an Adequacy Decision or (c) 
with Client’s consent.  
Subject to the foregoing Datacenters’ location provision, OVH 
and authorized Sub-Processors’ pursuant to section 7 below may 
remotely process Client’s Content provided that such access 
shall occur only as needed for the carrying out of the Services, 
and in particular, in relation to security and Incident management 
purposes.  
If, pursuant to the Agreement, Personal Data processed 
hereunder is transferred outside of the European Union to a 
country which is not subject to an Adequacy Decision, a data 
transfer agreement which complies with the Standard 
Contractual Clauses adopted by Decision n°2010/87/EU dated 5 
February 2010 of the European Commission, or at OVH’s 
discretion, any other appropriate safeguards pursuant to Chapter 
V “Transfers of personal data to third countries or international 
organisations” of the GDPR, shall be implemented. The Client 
hereby grants OVH power of attorney to enter into the aforesaid 
Standard Contractual Clauses with the Data Importer, in the 
name of and on behalf of the Data Exporter, and represents and 
warrants to have all the necessary authorization.  
When Standard Contractual Clauses are implemented, the 
following shall apply:  

(a) For clauses 5 f) and 12 (2) of the Standard Contractual 

Clauses, the provisions of the section 12 of this DPA 

apply.  

(b) For clause 11 of the Standard Contractual Clauses, the 

Client consents OVH and the Data Importer to engage 

5. Asmens duomenų pažeidimai 

OVH sužinojus apie incidentą, kuris turi įtakos Duomenų 
valdytojo asmens duomenims (pavyzdžiui, apie neteisėtą prieigą, 
duomenų praradimą, atskleidimą ar pakeitimą), OVH, nepagrįstai 
nedelsdama, praneša Klientui.  
Pranešime i) apibūdinamas incidento pobūdis, ii) aprašomos 
tikėtinos incidento pasekmės, iii) aprašomos priemonės, kurių 
imtasi arba siūloma imtis OVH reaguojant į incidentą ir iv) 
pateikiami OVH kontaktiniai duomenys susisiekimui.   
 

6. Asmens duomenų vieta ir perdavimas 

Tais atvejais, kai teikiant paslaugas Klientui leidžiama saugoti 
turinį ir ypač asmens duomenis, galimo (-ų) duomenų centro (-ų) 
vieta (-os) arba geografinė vietovė nurodomi OVH interneto 
svetainėje. Jei galima naudotis keliomis vietomis ar 
geografinėmis vietovėmis, Klientas, pateikdamas užsakymą, iš jų 
pasirenka vieną. Jei nėra jokių taikomų priešingų Specialiųjų 
paslaugos teikimo sąlygų, be Kliento sutikimo OVH nepakeis 
vietos arba geografinės vietovės, pasirinktos pateikiant 
užsakymą.  
Kliento saugomų asmens duomenų OVH neperduoda į jokią 
valstybę, dėl kurios nėra priimtas Europos Komisijos sprendimas 
dėl tinkamo apsaugos lygio (toliau – sprendimas dėl tinkamumo), 
nebent a) toks perdavimas būtų konkrečiai numatytas taikomose 
sąlygose arba b) Klientas pasirinktų duomenų centrą, kuris yra 
ne Europos Sąjungos valstybėje, dėl kurios nėra priimtas 
sprendimas dėl tinkamumo, arba c) būtų duotas Kliento 
sutikimas.  
Remiantis pirmiau nurodyta nuostata dėl duomenų centrų vietos, 
OVH ir įgaliotieji pagalbiniai duomenų tvarkytojai, remdamiesi 
7 skyriumi, gali vykdyti nuotolinį Kliento turinio tvarkymą su 
sąlyga, kad prieiga prie turinio bus naudojamasi tik teikiant 
paslaugas ir visų pirma saugumo ir incidentų valdymo tikslais.  

Tuo atveju, jei pagal šią Sutartį tvarkomi asmens duomenys 
sutarties pagrindu yra perduodami iš Europos Sąjungos į 
valstybę, dėl kurios nėra priimtas sprendimas dėl tinkamumo, turi 
būti taikoma duomenų perdavimo sutartis, kuri atitinka Europos 
Komisijos sprendimu Nr. 2010/87/ES priimtas Standartinės 
sutarčių sąlygas, arba, OVH nuožiūra, turi būti įgyvendintos bet 
kurios kitos BDAR V skyriuje „Asmens duomenų perdavimai į 
trečiąsias valstybes arba tarptautinėms organizacijoms“ 
numatytos tinkamos apsaugos priemonės. Klientas šiomis 
nuostatomis suteikia OVH įgaliojimą duomenų eksportuotojo 
vardu sudaryti minėtas Standartines sutarčių sąlygas su 
duomenų importuotoju ir patvirtina bei garantuoja, kad turi visas 
reikiamas teises.  
Sudarius Standartines sutarčių sąlygas, taikomos šios nuostatos:  

(a) Standartinių sutarčių sąlygų 5 straipsnio f daliai ir 

12 straipsnio 2 daliai taikomos šios DT sutarties 

12 skyriaus nuostatos.  

(b) Dėl Standartinių sutarčių sąlygų 11 straipsnio Klientas 

duoda sutikimą, kad OVH ir duomenų importuotojas 

šios DT sutarties 7 dalyje numatytomis sąlygomis 

pasitelktų pagalbinius duomenų tvarkytojus.  
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sub-processors in the conditions provided in section 7 

of this DPA.  

(c) For clause 12 (1) of the Standard Contractual Clauses, 

the Data Importer shall, in the conditions provided 

under the Agreement, and notably the section 10 

“Deletion and return of Personal Data” of this DPA, (i) 

assist the Data Exporter to get back its data and (ii) 

delete the Data Exporter’s data.  

(d) If the Data Importer is held liable for a violation of its 

obligation under the Standard Contractual Clauses, 

any liability provision of the Agreement, notably but not 

limited to the section 11 of this DPA, shall apply to and 

be fully binding and enforceable against the Data 

Importer and Data Exporter.  

The purpose of the previous paragraph is to specify how the 
Parties agree to apply the Standard Contractual Clauses, and not 
to derogate to or conflict with the Standard Contractual Clauses. 
In case of conflict the Standard Contractual Clauses shall have 
precedence. 
The Controller shall complete any assessment (such as privacy 
impact assessment) and obtain all necessary authorisation 
(including from data subjects or competent data protection 
authorities, if required) to transfer Personal Data within the scope 
of the Agreement.  

7. Sub-processing 

Subject to the provisions of the section “Location and transfer of 
Personal Data” above, OVH is authorized to engage sub-
contractors to assist it in providing the Services . As part of such 
assistance, the sub-contractors may participate in the data 
processing activities performed by OVH under the Client’s 
instruction. 
The list of sub-contractors  which are authorized to take part in 
the processing activities performed by OVH under the Client’s 
instruction (“Sub-processor(s)”), including the Services 
concerned and the location from which they may process Client’s 
Personal Data according to this Agreement, is provided (a) on 
OVH Website or, (b) when a Sub-Processor takes part only to a 
specific Service, in the relevant applicable Specific Terms and 
Conditions.  

If OVH decides to change a Sub-processor or to add a new Sub-
processor (“Sub-processor Change”), OVH shall notify the 
Client by email (to the email address registered in the Client 
Account) (a) thirty (30) days in advance if the Sub-Processor is 
an OVH Affiliate located in the European Union or in a country 
that is subject to an Adequacy Decision, or (b) ninety (90) days 
in advance in any other case. The Client has the right to object 
to a Sub-Processor Change as provided under GDPR. The 
objection shall be notified to OVH within fifteen (15) days 
following the Sub-processor Change notice by OVH to the Client 
and specifying the reason for the objection. Such objection shall 
be notified by the Client through its Management Interface using 
the category “Data Protection request” or in writing to Data 
protection Officer, OVH SAS, 2 rue Kellermann 59100 Roubaix 
(France). OVH shall in no case be obliged to renounce to a Sub-
processor Change. If following a Client’s objection, OVH does not 
renounce to the Sub-Processor Change, the Client has the right 
to terminate the Services affected.  

(c) Remdamasis standartinių sutarčių sąlygų 12 straipsnio 

1 dalimi, duomenų importuotojas Sutartyje ir visų pirma 

šios DT sutarties 10 skyriuje „Asmens duomenų 

ištrynimas ir grąžinimas“ numatytomis sąlygomis turi i) 

padėti duomenų eksportuotojui atgauti savo duomenis 

ir ii) ištrinti duomenų eksportuotojo duomenis.  

(d) Jei duomenų importuotojas yra laikomas atsakingu už 
Standartinėse sutarčių sąlygose nustatytų 
įsipareigojimų pažeidimą, duomenų importuotojui ir 
duomenų eksportuotojui yra taikomos ir visa apimtimi 
privalomos visos Sutarties ir ypač (tačiau tuo 
neapsiribojant) šios DT sutarties 11 dalyje nustatytos 
nuostatos dėl atsakomybės.  

 
 
Pirmesnės dalies tikslas – nustatyti, kaip šalys susitaria taikyti 
Standartines sutarčių nuostatas, o ne nuo jų nukrypti ar joms 
prieštarauti. Prieštaravimo atveju pirmenybė teikiama 
Standartinėms sutarčių sąlygoms. 
Pagal Sutartį perduodamas asmens duomenis, Duomenų 
valdytojas turi atlikti visus įvertinimus (pavyzdžiui, poveikio 
privatumui įvertinimą) ir gauti visus reikiamus leidimus (įskaitant 
duomenų subjektų ir, jei privaloma, kompetentingų duomenų 
apsaugos institucijų leidimus).  
 

7. Pagalbinis duomenų tvarkymas 

Remdamasi skyriaus „Asmens duomenų vieta ir perdavimas“ 
nuostatomis, OVH gali pasitelkti kitus paslaugų teikėjus, kurie 
padėtų jai teikiant paslaugas. Teikdami pagalbą, pagalbiniai 
paslaugų teikėjai gali dalyvauti Kliento nurodymu OVH 
vykdomoje duomenų tvarkymo veikloje. 

Pagalbinių paslaugų teikėjų, kurie turi teisę dalyvauti Kliento 
nurodymu OVH vykdomoje duomenų tvarkymo veikloje (toliau – 
pagalbinis (-iai) duomenų tvarkytojas (-ai)), atitinkamų 
paslaugų ir vietų, iš kurių jie pagal šią Sutartį gali tvarkyti Kliento 
asmens duomenis, sąrašas pateiktas a) OVH interneto 
svetainėje arba, b) jei pagalbinis duomenų tvarkytojas dalyvauja 
teikiant tik tam tikrą paslaugą, – atitinkamose taikomose 
Specialiosiose sąlygose.  

Nusprendusi pakeisti pagalbinį duomenų tvarkytoją arba 
pasitelkti naują pagalbinį duomenų tvarkytoją (toliau – 
pagalbinio duomenų tvarkytojo pakeitimas), OVH Klientui turi 
pranešti el. paštu (Kliento paskyroje užregistruotu el. pašto 
adresu) a) prieš trisdešimt (30) dienų, jei pagalbinis duomenų 
tvarkytojas yra OVH filialas, veikiantis Europos Sąjungoje arba 
valstybėje, dėl kurios yra priimtas sprendimas dėl pakankamumo, 
arba (b) prieš devyniasdešimt (90) dienų visais kitais atvejais. 
Klientas turi BDAR numatytą teisę nesutikti su pagalbinio 
duomenų tvarkytojo pakeitimu. Apie prieštaravimą OVH 
pranešama per penkiolika (15) dienų nuo OVH Klientui pateikto 
pranešimo apie pagalbinio duomenų tvarkytojo pakeitimą ir 
nurodoma prieštaravimo priežastis. Apie prieštaravimą Klientas 
praneša naudodamasis administravimo sąsajos kategorija 
„Duomenų apsaugos prašymas“ arba raštu OVH SAS duomenų 
apsaugos pareigūnui adresu 2 rue Kellermann 59100 Roubaix 
(Prancūzija). OVH jokiu atveju neprivalo atsisakyti pagalbinio 

https://www.ovh.co.uk/support/termsofservice/OVH%20Sub%20processors.pdf
https://www.ovh.co.uk/support/termsofservice/OVH%20Sub%20processors.pdf
https://www.ovh.lt/pagalba/sutartys/
https://www.ovh.lt/pagalba/sutartys/
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OVH shall ensure any Sub-processor is, as a minimum, able to 
meet the obligations undertaken by OVH in the present DPA 
regarding the processing of Personal Data carried out by the 
Sub-processor. For such purpose, OVH shall enter into an 
agreement with the Sub-processor. OVH shall remain fully liable 
to the Client for the performance of any such obligation that the 
Sub-processor fails to fulfil.  
OVH is hereby authorised to engage third-party providers (such 
as energy providers, network providers, network interconnection 
point managers or collocated datacenters, material and software 
providers, carriers, technical providers, security companies), 
wherever they are located, without having to inform the Client nor 
obtain its prior approval, to the extent such third-party providers 
do not process the Client’s Personal Data.  
 

8. Client’s Obligations 

For the processing of Personal Data as provided under the 
Agreement, the Client shall provide to OVH in writing (a) any 
relevant instruction and (b) any information necessary for the 
creation of the Processor’s records of processing activities. The 
Client remains solely responsible for such processing information 
and instruction communicated to OVH.  
The Client is responsible to ensure that:  

a) the processing of Personal Data as part of the 
execution of the Service has an appropriate legal 
basis (e.g., data subject’s consent, Controller’s 
consent, legitimate interests, authorisation from 
the relevant Supervisory Authority, etc.),  

b) any required procedure and formality (such as 
data protection impact assessment, notification 
and authorisation request to the competent data 
privacy authority or other competent body where 
required) has been performed, 

c)  the data subjects are informed of the processing 
of their Personal Data in a concise, transparent, 
intelligible and easily accessible form, using clear 
and plain language as provided under the GDPR, 

d) data subjects are informed of and shall have at all 
the time the possibility to easily exercise their 
rights as provided under the GDPR directly to the 
Controller  

The Client is responsible for the implementation of the 
appropriate technical and organisational measures to ensure the 
security of the resources, systems, applications and operations 
which are not in the OVH scope of responsibility as defined in the 
Agreement (notably any system and software deployed and run 
by the Client or the Users within the Services).  
 

9. Data Subject Rights 

The Controller is fully responsible for informing the data subjects 
of their rights, and to respect such rights, including the rights of 
access, rectification, deletion, limitation or portability. 
OVH will provide reasonable cooperation and assistance, as may 
be reasonably required for the purpose of responding to data 
subjects’ requests. Such reasonable cooperation and assistance 
may consist of (a) communicating to the Client any request 

duomenų tvarkytojo pakeitimo. Jei po Kliento prieštaravimo OVH 
neatsisako pagalbinio duomenų tvarkytojo pakeitimo, Klientas 
turi teisę nutraukti atitinkamas paslaugas.  
OVH turi užtikrinti, kad pagalbinis duomenų tvarkytojas bent būtų 
pajėgus vykdyti šia DT sutartimi prisiimtas OVH pareigas, 
susijusias su pagalbinio duomenų tvarkytojo vykdomu asmens 
duomenų tvarkymu. Tuo tikslu OVH su pagalbiniu duomenų 
tvarkytoju turi sudaryti sutartį. Visa atsakomybė už pagalbinio 
duomenų tvarkytojo neįvykdytas pareigas Klientui lieka OVH.  
OVH suteikiama teisė neinformuojant Kliento ir be jo išankstinio 
sutikimo pasitelkti paslaugas teikiančias trečiąsias šalis 
(pavyzdžiui, energijos tiekėjus, tinklo paslaugų teikėjus, tinklo 
sujungimo punktų valdytojus ar suderintus duomenų centrus, 
medžiagų ir programinės įrangos tiekėjus, vežėjus, techninių 
paslaugų teikėjus, apsaugos bendroves), nepaisant jų buvimo 
vietos, tokia apimtimi, kokia paslaugas teikiančios trečiosios 
šalys netvarko Kliento asmens duomenų.  

8. Kliento pareigos 

Pagal Sutartį tvarkant asmens duomenis, Klientas raštu teikia 
OVH a) atitinkamus nurodymus ir b) informaciją, būtiną Duomenų 
tvarkytojo tvarkymo veiklos įrašams parengti. Atsakomybė už 
informacijos ir nurodymų dėl tvarkymo pateikimą OVH išimtinai 
tenka Klientui.  

Klientas turi užtikrinti, kad:  

a) teikiant paslaugas vykdomas asmens duomenų 
tvarkymas turėtų tinkamą teisinį pagrindą (pvz., 
duomenų subjekto sutikimą, Duomenų valdytojo 
sutikimą, būtų vykdomas dėl teisėtų interesų, 
turėtų atitinkamos priežiūros institucijos leidimą, 
t.t.);  

b) būtų atliktos reikiamos procedūros ir formalumai 
(pvz., poveikio duomenų apsaugai įvertinimas, 
pranešimas ir prašymas kompetentingai duomenų 
privatumo institucijai ar kitai kompetentingai 
institucijai duoti leidimą, jei būtina); 

c)  duomenų subjektai būtų glaustai, skaidriai, 
suprantamai ir lengvai prieinama forma, aiškia ir 
paprasta kalba informuoti apie jų asmens 
duomenų tvarkymą kaip numatyta pagal BDAR; 

d) duomenų subjektai būtų informuoti ir visą laiką 
turėtų galimybę lengvai įgyvendinti BDAR 
tiesiogiai Duomenų valdytojui numatytas teises.  

Klientas atsakingas už tai, kad būtų įgyvendintos tinkamos 
techninės ir organizacinės priemonės išteklių, sistemų, taikomųjų 
programų ir operacijų, kurios nepatenka į Sutartyje nustatytą 
OVH atsakomybės sritį (ypač už Kliento arba paslaugų naudotojų 
įdiegtas ir valdomas sistemas ir programinę įrangą), saugumui 
užtikrinti.  
 

9. Duomenų subjektų teisės 

Duomenų valdytojas yra visiškai atsakingas už duomenų 
subjektų informavimą apie jų teises ir tokių teisių, įskaitant teisę 
susipažinti su asmens duomenimis, reikalauti juos ištaisyti, 
ištrinti, apriboti, ar teisę į duomenų perkeliamumą, užtikrinimą. 
OVH deramai bendradarbiaus ir teiks pagalbą, kurios pagrįstai 
gali reikėti atsakant į duomenų subjektų prašymus. Deramas 
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received directly from the data subject and (b) to enable the 
Controller to design and deploy the technical and organisational 
measures necessary to answer to data subjects’ requests. The 
Controller shall be solely responsible for responding to such 
requests. 
The Client acknowledges and agrees that in the event such 
cooperation and assistance require significant resources on the 
part of the Processor, this effort will be chargeable upon prior 
notice to, and agreement with the Client.  
 

10. Deletion and return of Personal Data 

Upon expiry of a Service (notably in case of termination or non-
renewal), OVH undertakes to delete in the conditions provided in 
the Agreement, all the Content (including information, data, files, 
systems, applications, websites, and other items) that is 
reproduced, stored, hosted or otherwise used by the Client within 
the scope of the Services, unless a request issued by a 
competent legal or judicial authority, or the applicable law of the 
European Union or of an European Union Member State, 
requires otherwise. 
The Client is solely responsible for ensuring that the necessary 
operations (such as backup, transfer to a third-party solution, 
Snapshots, etc.) to the preservation of Personal Data are 
performed, notably before the termination or expiry of the 
Services, and before proceeding with any delete operations, 
updates or reinstallation of the Services.  
In this respect, the Client is informed that the termination and 
expiry of a Service for any reason whatsoever (including but not 
limited to the non-renewal), as well as certain operations to 
update or reinstall the Services, may automatically result in the 
irreversible deletion of all Content (including information, data, 
files, systems, applications, websites, and other items) that is 
reproduced, stored, hosted or otherwise used by the Client within 
the scope of the Services, including any potential backup. 
 
 

11. Liability 

OVH can only be liable for damages caused by processing for 
which (i) it has not complied with the obligations of the GDPR 
specifically related to data processors or (ii) it has acted contrary 
to lawful written instructions of the Client. In such cases, the 
liability provision of the Agreement shall apply.  
Where OVH and Client are involved in a processing under this 
Agreement that caused damage to data subject, the Client shall 
in a first time take in charge the full indemnification (or any other 
compensation) which is due to the data subject and, for second 
time, claim back from OVH the part of the data subject’s 
compensation corresponding to OVH’s part of responsibility for 
the damage, provided however that any limitation of liability 
provided under the Agreement shall apply.  
 

12. Audits 

OVH shall make available to the Client all the information 
necessary to (a) demonstrate compliance with the requirements 
of the GDPR and (b) enable audits to be carried out.  
Such information is available in standard documentation on OVH 

bendradarbiavimas ir pagalba gali apimti a) tiesiai iš duomenų 
subjektų gautų prašymų perdavimą Klientui ir b) galimybių 
sudarymą Duomenų valdytojui sukurti ir įdiegti technines ir 
organizacines priemones, būtinas teikiant atsakymus į duomenų 
subjektų prašymus. Už atsakymus į tokius prašymus atsakingas 
tik Duomenų valdytojas. 
Klientas patvirtina ir sutinka, kad tuo atveju, jei toks 
bendradarbiavimas ir pagalba reikalauja reikšmingų Duomenų 
tvarkytojo išteklių, iš anksto pranešus ir suderinus su Klientu už 
šias pastangas apmokės Klientas.  
 

10. Asmens duomenų ištrynimas ir grąžinimas 

Pasibaigus paslaugos vykdymui (ypač jas nutraukus arba 
neatnaujinus), OVH įsipareigoja Sutartyje numatytomis 
sąlygomis ištrinti visą turinį (įskaitant informaciją, duomenis, 
rinkmenas, sistemas, taikomąsias programas, interneto 
svetaines ir kita), kurį Klientas atkuria, saugo, laiko ar kitaip 
naudoja teikdamas paslaugas, jei kompetentingos teisinės ar 
teisminės institucijos pateiktame prašyme ar taikomame Europos 
Sąjungos ar Europos Sąjungos valstybės narės įstatyme 
nereikalaujama kitaip. 
Klientas išimtinai yra atsakingas už tai, kad būtų užtikrintos 
reikiamos asmens duomenų išsaugojimo operacijos (kaip antai 
atsarginės kopijos, perėjimas prie trečiosios šalies sprendimų, 
materializuotų vaizdų (angl. „snapshot“) mechanizmas, t.t.), ypač 
tais atvejais, kai ruošiamasi nutraukti paslaugų teikimą ar 
baigiantis jų teikimui, ruošiantis atlikti ištrynimo operacijas, 
atnaujinimus ar paslaugų pakartotinį įdiegimą.  
Klientas atitinkamai informuojamas, kad dėl kokios nors 
priežasties nutraukiant paslaugos teikimą ir baigiantis paslaugos 
teikimui (įskaitant (bet neapsiribojant) atvejus, kai paslaugos 
teikimas neatnaujinamas), taip pat atliekant tam tikras operacijas 
paslaugoms atnaujinti ar iš naujo įdiegti, visas Kliento 
atkuriamas, saugomas, laikomas ar kitaip naudojamas 
paslaugos turinys (įskaitant informaciją, duomenis, rinkmenas, 
sistemas, taikomąsias programas, interneto svetaines ir kita) bei 
galimos jo rezervinės kopijos gali būti automatiškai negrįžtamai 
ištrinti. 

11. Atsakomybė 

OVH gali būti laikoma atsakinga tik už tokią tvarkant duomenis 
sukeltą žalą, kuri padaryta i) jai nesilaikant BDAR konkrečiai 
duomenų tvarkytojams nustatytų pareigų arba ii) jai pažeidus 
teisėtus raštiškus Kliento nurodymus. Tokiais atvejais taikomos 
Sutarties nuostatos dėl atsakomybės. 
Jei duomenų tvarkymo pagal šią Sutartį operacijas, kuriomis 
padaryta žalos duomenų subjektui, vykdė OVH ir Klientas, 
Klientas, visų pirma, prisiima atsakomybę už visą duomenų 
subjektui priklausantį žalos (ar bet kurios kitos kompensacijos) 
atlyginimą ir po to reikalauja OVH atlyginti tokią duomenų 
subjektui skirtos kompensacijos dalį, už kurią atsakomybė tenka 
OVH, tačiau su sąlyga, kad taikomas pagal šią Sutartį numatytas 
atsakomybės apribojimas. 
 

12. Auditas 

OVH pateikia Klientui visą informaciją, kuri yra būtina a) įrodant 
atitiktį BDAR reikalavimams ir b) sudarant galimybę atlikti 
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Website. Additional information may be communicated to the 
Client upon request to OVH Support.  
If a Service is certified, complies with a code of conduct or is 
subject to specific audit procedures, OVH makes the 
corresponding certificates and audit reports available to the 
Client upon written request.  
If the aforesaid information, report and certificate prove to be 
insufficient to enable the Client to demonstrate that it meets the 
obligations laid down by the GDPR, OVH and the Client will then 
meet to agree on the operational, security and financial 
conditions of a technical onsite inspection. In all circumstances, 
the conditions of this inspection must not affect the security of 
others OVH’s clients. 
The aforementioned onsite inspection, as well as the 
communication of certificates and audit reports, may result in 
reasonable additional invoicing.  
Any information that is communicated to the Client pursuant to 
this section and that is not available on OVH Website shall be 
considered as OVH’s confidential information under the 
Agreement. Before communicating such information, the Client 
may be required to execute a specific non-disclosure agreement.  
Notwithstanding the foregoing, the Client is authorised to answer 
to competent supervisory authority requests provided that any 
disclosure of information is strictly limited to what is requested by 
the said supervisory authority. In such a case, and unless 
prohibited by applicable law, the Client shall first consult with 
OVH regarding any such required disclosure.  
 
 
 
13. Contact OVH 
For any question concerning his personal data (incident, 
conditions of use, etc.), the Customer can contact OVH as follow: 
(a) Creation of a ticket in its Client Account Management 
Interface, 
(b) Use of the contact form provided for this purpose on the OVH 
Website, 
(c) By contacting its OVH Support Service, 
(d) By post to the address: OVH SAS, Data Protection Officer, 2 
rue Kellermann, 59100 Roubaix. 
 
 
Part 2 – Personal Data Processed by OVH as a Controller  

The purpose of this Part is to define the conditions under which 
OVH processes Personal Data as a Controller.  
 
1. Purpose of the Data processing 
As part of the implementation of the Agreement, personal data 
relating to the Client and to the use of the Services are processed 
by OVH acting as Controller, in order to (a) manage its customer 
relationship (management of commercial activities, Client 
information and support, claims, invoicing, accountancy, 
payment management, debt collection, improvement of the 
ordering process, loyalty program, etc.), (b) Services delivery 
(delivery, maintenance, development and management of the 
quality and the security of the Services, etc.), (c) prevent fraud, 
payment default and utilisation of the Services which does not 
comply with the regulation or with the applicable Terms and 
Conditions of Service, (d) comply with applicable laws and 
regulations (obligation to archive and retain data such as 

auditus. 
Ši informacija kaip standartinė dokumentacija pateikiama OVH 
interneto svetainėje. Papildoma informacija Klientui gali būti 
suteikta pateikus prašymą OVH pagalbos skyriui.  
Jei paslauga sertifikuojama, jai taikomas elgesio kodeksas ar 
konkrečios audito procedūros, gavusi rašytinį prašymą, OVH 
sudaro Klientui galimybę susipažinti su atitinkamais sertifikatais 
ir audito ataskaitomis. 

Paaiškėjus, kad minėtos informacijos, ataskaitos ar sertifikato 
nepakanka tam, kad Klientas galėtų įrodyti, jog laikomasi BDAR 
nustatytų įpareigojimų, OVH ir Klientas turi susitikti ir susitarti dėl 
techninės patikros vietoje atlikimo, saugumo ir finansinių sąlygų. 
Jokiomis aplinkybėmis patikra neturi paveikti kitų OVH klientų 
saugumo. 

Atlikus patikrą vietoje, pateikus sertifikatus ir audito ataskaitas, 
gali būti pateiktos pagrįstos papildomos sąskaitos.  

Informacija, kuri Klientui yra pateikiama pagal šį skyrių ir kurios 
nėra OVH interneto svetainėje, pagal Sutartį laikoma 
konfidencialia OVH informacija. Prieš pateikiant tokią informaciją, 
Kliento gali būti pareikalauta sudaryti konkretų informacijos 
neatskleidimo susitarimą.  
Nepaisant pirmesnių nuostatų, Klientas turi teisę atsakyti į 
kompetentingos priežiūros institucijos prašymus su sąlyga, kad 
atskleidžiama informacija apsiribos tik tuo, ko reikalauja minėta 
priežiūros institucija. Tokiu atveju, jei neuždrausta pagal 
taikomus įstatymus, Klientas pirmiausia dėl reikalaujamo 
informacijos atskleidimo turi pasitarti su OVH. 
 
13. Kontaktinis asmuo OVH 
Klientas dėl klausimų, susijusių su jo asmens duomenimis 
(incidentų, naudojimo sąlygų ir kt.), gali susisiekti su OVH šia 
tvarka: 
a) sukurdamas prašymą savo Kliento paskyros administravimo 
sąsajoje; 
b) naudodamasis tam skirta susisiekimo forma OVH interneto 
svetainėje; 
c) kreipdamasis į OVH pagalbos tarnybą; 
d) paštu šiuo adresu: OVH SAS, Duomenų apsaugos 
pareigūnas, 2 rue Kellermann, 59100 Roubaix. 
 
2 dalis. OVH, kaip duomenų valdytojos, tvarkomi asmens 
duomenys  
Šioje dalyje nustatomos sąlygos, kuriomis OVH tvarko asmens 
duomenis kaip duomenų valdytoja.  
 
1. Duomenų tvarkymo tikslas 
Vykdydama Sutartį, OVH, veikdama kaip duomenų valdytoja, su 
Klientu ir naudojamomis paslaugomis susijusius asmens 
duomenis tvarko a) valdydama savo ryšius su klientais 
(vykdydama komercinės veiklos vadybą, kliento informavimą ir 
aptarnavimą, pretenzijas, sąskaitas, apskaitą, mokėjimų 
valdymą, skolų išieškojimą, užsakymų proceso gerinimą, 
lojalumo programą ir kt.), b) teikdama paslaugas (teikdama 
paslaugas, palaikydama, gerindama ir valdydama paslaugų 
kokybę ir saugumą ir kt.), c) užkirsdama kelią sukčiavimui, 
įsipareigojimų mokėti nevykdymui ir paslaugoms, kurios 
neatitinka teisės aktų arba taikomų paslaugų sąlygų, d) 
vykdydama taikomus įstatymus ir teisės aktus (pareiga 
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connexion logs and user identification) and (e) enforce its rights.  
 
 
2. Type of Data 
The Personal Data processed by OVH are (i) personal data 
relating to the Client (first name, last name, postal address, email 
address, phone numbers, identification number or “NIC Handle”, 
etc.), (ii) interaction between the Client and OVH (support 
contacts, exchanges, minutes, etc.), (iii) accounting and financial 
information (order  history, invoices, credit note, payment means 
including owner of the payment, etc.), (iv) technical information 
concerning the utilization of services (connection ID, services ID, 
connection logs, use of the Services history, etc.).  
Such processing activities are performed in compliance with 
applicable law, especially the GDPR.  
 
 
3. Conditions of processing 
OVH Affiliates participate to the aforementioned processing 
activities and OVH relies on third-party providers such as security 
services, payment services, network services and other service 
providers (mailing, survey, carriers, marketing analysis, analysis 
of OVH Group website activities, etc.) acting as processors under 
OVH’s instructions (the “Processor(s)”). In such cases, an 
agreement which complies with applicable law, is entered into 
between the Processor and OVH, and appropriate technical and 
organisational measures are implemented according to articles 
28 and 32 of the GDPR.  
If Personal Data is transferred (including by a remote access) 
outside of the European Union to a country that is not subject to 
an Adequacy Decision, appropriate safeguards are provided 
pursuant to Chapter V of the GDPR such as (at OVH discretion) 
a data transfer agreement which complies with the standard data 
protection clauses adopted by a supervisory authority and 
approved by the Commission pursuant to the examination 
procedure referred to in Article 93(2) or adopted by the European 
Commission in accordance with the examination procedure 
referred to in the same article, or  binding corporate rules or any 
other protection measures recognized as ensuring an adequate 
level of protection by the European Commission.  
The conditions of aforesaid Personal Data processing are 
detailed on OVH websites (especially retention period, purpose 
of processing, legal basis, categories of recipients). OVH 
reserves the right to update such conditions from time to time and 
communicates on the relevant changes. 
OVH undertakes not to use the aforesaid Personal Data for any 
purpose that is not compatible with the aforementioned 
purposes, provided however that OVH may be required to 
communicate the said Personal Data in response to a request or 
decision of authorities (such as judicial and/or administrative 
authorities). In that case, OVH undertakes to inform the Client 
(unless prohibited by applicable law or by the authority), and to 
communicate only Personal Data that are required.  
Notwithstanding the foregoing, OVH reserves the right to 
anonymize the Data subject of this part. Such anonymized data 
may be retained, processed and used in such anonymized format 
for any purpose (notably to produce statistics, develop and 
improve services, perform marketing analysis, develop 
businesses, etc.). 
 
 

archyvuoti ir saugoti duomenis, pavyzdžiui, prisijungimo įrašus ir 
naudotojo identifikacinius duomenis) ir e) užtikrindama savo 
teises.  
 
2. Duomenų rūšys 
OVH tvarko šiuos asmens duomenis: i) asmens duomenis, 
susijusius su Klientu (vardą, pavardę, pašto adresą, el. pašto 
adresą, asmens kodą arba vardinę paskyrą (NIC Handle) ir kt.), 
ii) Kliento ir OVH sąveiką (pagalbos prašymus, siunčiamus ir 
gaunamus pranešimus, protokolus ir kt.), iii) apskaitos ir finansinę 
informaciją (užsakymų istoriją, sąskaitas, kreditinius 
dokumentus, mokėjimo priemones, įskaitant mokėjimo savininką, 
ir kt.), iv) techninę informaciją, susijusią su paslaugų naudojimu 
(prisijungimo identifikatorių, paslaugų identifikatorių, prisijungimo 
įrašus, paslaugų istorijos naudojimą ir kt.).  
Duomenų tvarkymo veikla vykdoma laikantis taikomų įstatymų ir 
ypač BDAR.  
 
3. Duomenų tvarkymo sąlygos 
Minėtoje duomenų tvarkymo veikloje dalyvauja OVH filialai ir 
OVH naudojasi trečiųjų šalių, pavyzdžiui, apsaugos tarnybų, 
mokėjimo tarnybų, tinklo tarnybų ir kitų paslaugų teikėjų 
paslaugomis (pašto, apklausų, talpyklų, rinkos analizės, OVH 
įmonių grupės interneto svetainės veiklos analizės ir kt.), kurie 
OVH nurodymu veikia kaip duomenų tvarkytojai (toliau – 
Duomenų tvarkytojas (-ai)). Tokiais atvejais pagal taikomus 
įstatymus yra sudaroma Duomenų tvarkytojo ir OVH sutartis ir 
yra taikomos BDAR 28 ir 32 straipsniuose numatytos atitinkamos 
techninės ir organizacinės priemonės.  
Jei asmens duomenys iš Europos Sąjungos yra perduodami 
(įskaitant ir nuotolinę prieigą) į valstybę, dėl kurios nėra priimtas 
sprendimas dėl duomenų apsaugos pakankamumo, 
užtikrinamos BDAR V skyriuje numatytos atitinkamos apsaugos 
priemonės, pavyzdžiui: (OVH nuožiūra) sudaroma duomenų 
perdavimo sutartis, atitinkanti standartines duomenų apsaugos 
sąlygas, kurias priima priežiūros institucija ir pagal 93 straipsnio 
2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą tvirtina Komisija, arba 
pagal tame pačiame straipsnyje nurodytą procedūrą priima 
Europos Komisija, arba yra taikomos įmonėms privalomos 
taisyklės arba bet kurios kitos apsaugos priemonės, Europos 
Komisijos pripažįstamos užtikrinančiomis tinkamą apsaugos lygį.  
Asmens duomenų tvarkymo sąlygos išsamiai apibūdintos OVH 
interneto svetainėse. OVH pasilieka teisę šias sąlygas 
atitinkamai atnaujinti pranešdama apie atitinkamus pakeitimus. 
OVH įsipareigoja minėtų asmens duomenų nenaudoti jokiais 
tikslais, kurie yra nesuderinami su pirmiau nurodytais tikslais, 
tačiau asmens duomenis OVH gali tekti atskleisti institucijų 
(pavyzdžiui, teisminių ir (arba) administracinių institucijų) 
reikalavimu arba sprendimu. Tokiu atveju OVH įsipareigoja 
informuoti Klientą (jei to nedraudžia taikomi įstatymai arba 
valdžios institucija) ir perduoti tik tuos asmens duomenis, kurių 
reikalaujama.  
Nepaisant pirmesnių nuostatų, OVH pasilieka teisę nuasmeninti 
šioje dalyje numatytus duomenis. Nuasmeninti duomenys 
nuasmenintu formatu gali būti saugomi, tvarkomi ir naudojami bet 
kokiais tikslais (visų pirma rengiant statistiką, vystant ir gerinant 
paslaugas, atliekant rinkos analizę, vystant verslą ir pan.). 
 
 
 

https://www.ovh.co.uk/support/termsofservice/OVHcloud%20Affiliates.pdf
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4. Data Subject rights 
According to the GDPR, the Client can lodge a complaint with the 
competent supervisory authority, and exercise its right of access, 
rectification, erasure, limitation, portability and opposition to 
aforementioned personal data which concerns it.  
The Client may exercise this right and obtain said information 
from OVH by using the dedicated form on the OVH Website or 
by post at the address: OVH, Data Protection Officer, 2 rue 
Kellermann, 59100 Roubaix, France. Any such requests must 
include proof of identity. All such requests shall be answered 
within thirty (30) days of receipt.  
 
 
 

4. Duomenų subjektų teisės 
Remiantis BDAR, Klientas gali pateikti skundą kompetentingai 
priežiūros institucijai ir pasinaudoti savo teise susipažinti su savo 
asmens duomenimis, juos ištaisyti, ištrinti, apriboti, perkelti arba 
pareikšti dėl jų prieštaravimą.  
Šia teise Klientas gali pasinaudoti ir minėtą informaciją iš OVH 
gauti pasinaudodamas specialia OVH interneto svetainėje 
esančia forma arba kreipdamasis paštu šiuo adresu: OVH 
Duomenų apsaugos pareigūnas, 2 rue Kellermann, 59100 
Roubaix, Prancūzija. Prašyme turi būti pateiktas tapatybės 
patvirtinimas. Į visus prašymus atsakoma per trisdešimt 
(30) dienų nuo gavimo.  
 
 

 

https://www.ovh.lt/asmens-duomenu-apsauga/jusu-teisiu-igyvendinimas
https://www.ovh.lt/asmens-duomenu-apsauga/jusu-teisiu-igyvendinimas

