Privatumo politika
1. Duomenų apsaugos apžvalga
Bendrai
Toliau pateikiama paprasta apžvalga apie tai, kas atsitinka su jūsų asmenine informacija, kai
lankotės mūsų svetainėje. Asmeninė informacija – tai bet kokie duomenys, su kuriais jus
galima asmeniškai identifikuoti. Išsamią informaciją apie duomenų apsaugą galima rasti toliau
pateiktoje privatumo politikoje.

Duomenų rinkimas mūsų svetainėje
Kas atsako už duomenų rinkimą šioje svetainėje? Šioje svetainėje surinktus duomenis tvarko
svetainės operatorius. Operatoriaus kontaktinius duomenis galite rasti svetainėje pateiktame
teisiniame įspėjime.
Kaip mes renkame duomenis? Kai kurie duomenys surenkami, kai pateikiate juos mums. Tai
gali būti, pavyzdžiui, duomenys, kuriuos įvedate kontaktinėje anketoje.
Kiti IT duomenys yra automatiškai renkami mūsų IT sistemų, kai lankotės svetainėje. Šie
duomenys pirmiausia yra techniniai duomenys, pvz., jūsų naudojama naršyklė ir operacinė
sistemaarba laikas, kai atveriate puslapį. Šie duomenys renkami automatiškai, kai tik
apsilankote mūsų svetainėje.
Kam mes naudojame jūsų duomenims? Dalis duomenų renkami siekiant užtikrinti tinkamą
svetainės veikimą. Kiti duomenys gali būti naudojami analizuojant lankytojų naudojimąsi
svetaine.
Kokias teises turite dėl savo duomenų? Jūs visada turite teisę nemokamai paprašyti
informacijos apie saugomus savo duomenis, jų kilmę, gavėjus ir surinkimo tikslą. Jūs taip pat
turite teisę prašyti, kad jie būtų ištaisyti, užblokuoti arba ištrinti. Jei turite daugiau klausimų dėl
privatumo ir duomenų apsaugos, galite susisiekti su mumis bet kuriuo metu, naudodami
teisiniame įspėjime nurodytą adresą. Taip pat, žinoma, galite pateikti skundą
kompetentingoms reguliavimo institucijoms.

Analitika ir trečiosios šalies įrankiai
Jums lankantis mūsų svetainėje, gali būti atliekama jūsų naršymo elgsenos statistinė analizė.
Tai pirmiausia daroma naudojant slapukus ir analitiką. Jūsų naršymo elgsenos analizė
paprastai yra anoniminė, t. y. negalėsime jūsų atpažinti iš šių duomenų. Jūs galite prieštarauti
šiai analizei arba užkirsti jai kelią nenaudodami tam tikrų įrankių. Išsamią informaciją galima
rasti šioje privatumo politikoje.
Galite prieštarauti šiai analizei. Toliau informuosime jus apie tai, kaip šiuo atžvilgiu pasinaudoti
savo galimybėmis.

2. Bendra informacija ir privaloma informacija

Duomenų apsauga
Šios svetainės operatoriai labai rimtai žiūri į jūsų asmens duomenų apsaugą. Jūsų asmeninius
duomenis laikome konfidencialiais, atsižvelgdami į įstatymuose nustatytas duomenų apsaugos
taisykles ir šią privatumo politiką.
Jei naudositės šia svetaine, bus renkami įvairūs asmeniniai duomenys. Asmeninė informacija
– tai bet kokie duomenys, su kuriais jus galima asmeniškai identifikuoti. Ši privatumo politika
paaiškina, kokią informaciją renkame ir kam ją naudojame. Taip pat paaiškinama, kaip ir kokiu
tikslu tai vyksta.
Atminkite, kad internetu perduodami duomenys (pvz., elektroniniu paštu) gali tapti saugumo
pažeidimų objektu. Neįmanoma visiška duomenų apsauga nuo trečiosios šalies prieigos.

Įspėjimas apie šalį, atsakingą už šią svetainę
Šalis, atsakinga už duomenų tvarkymą šioje svetainėje, yra:
UAB „Technogaja“
Sėmenos g. 52 A,
Patamulšėlio km., Rokų sen., LT-46164 Kauno raj.
Telefonas: (8-37) 208554
El. paštas: info@technogaja.lt
Atsakinga šalis yra fizinis arba juridinis asmuo, kuris vienas ar kartu su kitais sprendžia dėl
asmens duomenų (vardų, elektroninio pašto adresų ir kt.) tvarkymo tikslų ir būdų.

Jūsų sutikimo tvarkyti asmens duomenis atšaukimas
Daugelis duomenų apdorojimo operacijų yra įmanomos tik gavus jūsų sutikimą. Savo sutikimą
galite atšaukti bet kuriuo metu. Užtenka neoficialaus el. laiško su tokiu prašymu. Duomenys,
apdoroti prieš gaunant jūsų užklausą, vis dar gali būti teisėtai naudojami.

Teisė teikti skundus reguliavimo institucijoms
Jei buvo pažeisti duomenų apsaugos teisės aktai, nukentėjęs asmuo gali pateikti skundą
kompetentingoms reguliavimo institucijoms. Lietuvos valstybės, kurioje įregistruota mūsų
bendrovė, duomenų apsaugos pareigūnas yra kompetentinga reguliavimo institucija, atsakinga
už duomenų apsaugos reguliavimą. Duomenų apsaugos pareigūnų sąrašą ir jų kontaktinius
duomenis galima rasti šioje nuorodoje: https://www.ada.lt/go.php/lit/Kontaktai.

Teisė į duomenų perkeliamumą
Jūs turite teisę turėti duomenis, kuriuos apdorojame pagal jūsų sutikimą arba vykdydami
sutartį ir kuriuos automatiškai perduodame jums arba trečiajai šaliai standartiniu, mašininiu
būdu nuskaitomu formatu. Jei jums reikia tiesioginio duomenų perdavimo kitai atsakingai
šaliai, tai bus daroma tik tiek, kiek techniškai įmanoma.

SSL arba TLS šifravimas

Ši svetainė naudoja SSL arba TLS šifravimą saugumo sumetimais ir konfidencialaus turinio
perdavimo, pvz., užklausų, kurias siunčiate mums kaip svetainės operatoriui, apsaugai.
Šifruotą ryšį galite atpažinti naršyklės adreso eilutėje, kai jis pakeičiamas iš „http://“ į „https://“,
o jūsų naršyklės adreso juostoje rodoma užrakto piktograma.
Jei yra įjungtas SSL arba TLS šifravimas, trečiosios šalys negali nuskaityti jūsų mums
perduodamų duomenų.

Prieštaravimas reklaminiams laiškams
Mes aiškiai draudžiame naudoti kontaktinius duomenis, paskelbtus interneto svetainės teisinio
įspėjimo reikalavimų kontekste, siekiant siųsti reklaminę ir informacinę medžiagą,
kuriosnebuvo aiškiai prašoma. Svetainės operatorius pasilieka teisę imtis konkrečių teisinių
veiksmų, jei gaunama nepageidaujama reklaminė medžiaga, pvz., el. pašto šlamštas.

3. Duomenų rinkimas mūsų svetainėje
Slapukai
Kai kuriuose mūsų tinklalapiuose naudojami slapukai. Slapukai nekenkia jūsų kompiuteriui ir
juose nėra virusų. Slapukai padeda mūsų svetainę naudoti patogiau, efektyviau ir saugiau.
Slapukai yra maži tekstiniai failai, kurie yra saugomi jūsų kompiuteryje ir išsaugoti jūsų
naršyklėje.
Dauguma mūsų naudojamų slapukų yra vadinamieji sesijos slapukai. Po apsilankymo jie
automatiškai ištrinami. Kiti slapukai lieka jūsų prietaiso atmintyje tol, kol yra ištrinami. Šie
slapukai leidžia atpažinti naršyklę, kai kitą kartą lankotės svetainėje.
Galite sukonfigūruoti naršyklę taip, kad gautumėte įspėjimus apie slapukų naudojimą, kad
kiekvienu konkrečiu atveju nuspręstumėte, ar priimti ar atmesti slapuką. Arba naršyklė gali būti
sukonfigūruota taip, kad automatiškai priimtų slapukus tam tikromis sąlygomis arba visuomet
juos atmestų, arba automatiškai ištrintų slapukus, kai uždarote naršyklę. Slapukų išjungimas
gali apriboti šios svetainės funkcionalumą.
Slapukai, reikalingi elektroninei komunikacijai arba tam tikroms funkcijoms, kurias norite
naudoti (pvz., pirkinių krepšelis), yra talpinami pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą.
Svetainės operatorius turi teisėtą interesą talpinti slapukus, kad užtikrintų optimalią paslaugą,
teikiamą be techninių klaidų. Jei taip pat saugomi kiti slapukai (pvz., naudojami naršymo
elgsenai analizuoti), šiame privatumo politikoje jie atskiriami.

Serverio žurnalo failai
Svetainės teikėjas automatiškai renka ir saugo informaciją, kurią jūsų naršyklė automatiškai
perduoda mums serverio žurnalo failuose:
•
•
•
•
•
•

Naršyklės tipas ir naršyklės versija
Naudojama operacinė sistema
SiuntėjoURL
Prieigos kompiuterio šeimininko pavadinimas
Serverio užklausos laikas
IPadresas

Šie duomenys nebus derinami su duomenimis iš kitų šaltinių. Duomenų tvarkymo pagrindą
sudaro BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas, kuris leidžia tvarkyti duomenis, siekiant įvykdyti
sutartį arba sutarties parengiamąsias priemones.

4. Analitika ir reklama
„Google Analytics“
Šioje svetainėje naudojama „Google Analytics“ žiniatinklio analizės paslauga. Ją valdo
„Google Inc.“, 1600 AmphitheatreParkway, MountainView, CA 94043, JAV.
„Google Analytics“ naudoja vadinamuosius slapukus. Tai tekstiniai failai, kurie yra saugomi
jūsų kompiuteryje ir leidžia analizuoti svetainės naudojimą. Slapukų fiksuojama informacija
apie jūsų naudojimąsi šia svetaine paprastai yra perduodama į „Google“ serverį JAV ir ten
saugoma. „Google Analytics“ slapukai yra talpinami remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies f
punktu. Svetainės operatorius turi teisėtą interesą analizuoti naudotojo elgesį, kad optimizuotų
savo svetainę ir reklamą.

IP anonimizavimas
Šioje svetainėje aktyvavome IP anonimizavimo funkciją. „Google“ sutrumpins jūsų IP adresą
Europos Sąjungoje ar kitose Europos ekonominės erdvės susitarimo šalyse prieš perduodant
jį į Jungtines Valstijas. Tik išskirtiniais atvejais visas IP adresas siunčiamas į „Google“ serverį
JAV ir ten sutrumpinamas.„Google“ naudos šią informaciją šios svetainės operatoriaus vardu,
kad įvertintų jūsų naudojimąsi svetaine, rengtų ataskaitas apie svetainės veiklą ir svetainės
operatoriui teiktų kitas paslaugas, susijusias su svetainės veikla ir interneto naudojimu. Jūsų
naršyklės perduotas IP adresas kaip „Google Analytics“ dalis nebus sujungtas su kitais
„Google“ turimais duomenimis.

Naršyklės įskiepis
Galite neleisti, kad šie slapukai būtų saugomi, naršyklėje pasirinkdami atitinkamus
nustatymus.Tačiau norime pabrėžti, kad tai gali reikšti, kad negalėsite naudotis visomis šios
svetainės funkcijomis. Taip pat galite neleisti, kad slapukų generuojami duomenys apie jūsų
naudojimąsi svetaine (įskaitant jūsų IP adresą) būtų perduodami „Google“, o „Google“ tvarkytų
šiuos duomenis, atsisiųsdamas ir įdiegdamas naršyklės įskiepį, esantį šioje
nuorodoje: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Prieštaravimas duomenų rinkimui
Galite užkirsti kelią „Google Analytics“ duomenų rinkimui spustelėję šią nuorodą. Bus
nustatytas atsisakymo slapukas, kad jūsų duomenys nebūtų renkami ateityje apsilankant šioje
svetainėje: Disable Google Analytics. Daugiau informacijos apie tai, kaip „Google Analytics“
tvarko naudotojo duomenis, žr. „Google“ privatumo
politikoje: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Išorinis duomenų apdorojimas

Mes sudarėme sutartį su „Google“ dėl duomenų apdorojimo užsakomųjų paslaugų ir
naudodami „Google Analytics“visiškai įgyvendiname griežtus Lietuvos duomenų apsaugos
institucijų reikalavimus.

„Google Analytics“ demografinių duomenų rinkimas
Ši svetainė naudoja „Google Analytics“ demografines funkcijas. Tai leidžia kurti ataskaitas,
kuriose yra teiginių apie svetainės lankytojų amžių, lytį ir interesus.Šie duomenys gaunami iš
„Google“ ir trečiųjų šalių lankytojų duomenų reklamos, pagrįstos interesais. Šie surinkti
duomenys negali būti priskirti jokiam konkrečiam asmeniui.Šią funkciją galite išjungti bet kuriuo
metu, koreguodami skelbimų nustatymus „Google“ paskyroje arba galite uždrausti „Google
Analytics“rinkti duomenis, kaip aprašyta skyriuje „Duomenų rinkimo atsisakymas“.

5. Įskiepiai ir įrankiai
„Google“ žiniatinklio šriftai
Siekiant, kad šriftai būtų pateikiami vienodai, šiame puslapyje naudojami „Google“ teikiami
šriftai. Atidarius puslapį, jūsų naršyklė įkelia reikiamus žiniatinklio šriftus į naršyklės talpyklą,
kad tekstai ir šriftai būtų rodomi teisingai.
Kai iškviečiate mūsų svetainės puslapį, kuriame yra socialinis įskiepis, jūsų naršyklė tiesiogiai
jungiasi su „Google“ serveriais. Taigi „Google“ supranta, kad mūsų interneto puslapis buvo
pasiektas per jūsų IP adresą. „Google“ žiniatinklio šriftų naudojimas atliekamas siekiant
vienodo ir patrauklaus mūsų svetainės pristatymo. Tai pagrįstas interesas pagal BDAR 6
straipsnio 1 dalies f punktą.
Jei jūsų naršyklė nepalaiko interneto šriftų, jūsų kompiuteris naudoja standartinį šriftą. Daugiau
informacijos apie naudotojo duomenų tvarkymą galite rasti
adresu https://developers.google.com/fonts/faq ir „Google“ privatumo
politikoje https://www.google.com/policies/privacy/.

„Google“ žemėlapiai
Šioje svetainėje naudojama „Google Maps“ žemėlapių paslauga per API. Ją valdo „Google
Inc.“, 1600 AmphitheatreParkway, MountainView, CA 94043, JAV.
Jei norite naudoti „Google“ žemėlapius, reikia išsaugoti savo IP adresą. Ši informacija
paprastai perduodama į „Google“ serverį JAV ir ten saugoma. Šios svetainės teikėjas neturi
įtakos šiam duomenų perdavimui.
„Google“ žemėlapių naudojimas yra naudingas tuo, kad mūsų svetainė taptų patraukli ir
palengvintų mūsų svetainėje nurodytų vietų radimą. Tai pagrįstas interesas pagal BDAR 6
straipsnio 1 dalies f punktą. Daugiau informacijos apie naudotojo duomenų tvarkymą rasite
„Google“ duomenų apsaugos deklaracijoje
adresuhttps://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

