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Norėdami gauti informacijos apie savo asmens duomenis, tikslus ir šalis, su kuriomis 

bendrinami jūsų duomenys, susisiekite su Savininku. 

Savininkas ir Duomenų valdytojas  

Swedish Care International AB - Gyllenstiernsgatan 12Bv  

115 26, Stokholmas, Švedija 

Savininko kontaktinis el. pašto adresas: info@queensilvianursingaward.com 

Surinktų Duomenų tipai  

Savininkas nepateikia surinktų Asmens duomenų tipų sąrašo. 

Išsami informacija apie kiekvieno tipo surinktus Asmens duomenis pateikiama specialiuose 

šios privatumo politikos skyriuose arba specialiuose paaiškinimuose, rodomuose prieš 

renkant Duomenis. 

Vartotojas Asmens duomenis gali pateikti laisvai arba, Naudojimo duomenų atveju, jie 

renkami automatiškai naudojant šią Programą. 

Jei nenurodyta kitaip, visi šios Programos prašomi Duomenys yra privalomi ir nepateikus šių 

Duomenų, ši Programa gali nesuteikti savo paslaugų. Tais atvejais, kai šioje Programoje 

konkrečiai nurodyta, kad kai kurie Duomenys nėra privalomi, Vartotojai gali pasirinkti 

neperduoti šių duomenų be pasekmių Paslaugos prieinamumui ar veikimui. 

Vartotojai, neužtikrinti, kokie Asmens duomenys yra privalomi, gali susisiekti su Savininku. 

Bet koks Programos arba šioje Programoje naudojamų trečiųjų šalių paslaugų savininkų 

slapukų (ar kitų stebėjimo priemonių) naudojimas yra skirtas teikti Vartotojui reikalingą 

Paslaugą, be kitų tikslų, aprašytų šiame dokumente ir Slapukų politikoje, jei tokių yra. 

Vartotojai yra atsakingi už bet kokius trečiųjų šalių Asmens duomenis, gautus, paskelbtus ar 

bendrinamus naudojant šią Programą, ir patvirtina, kad jie turi trečiosios šalies sutikimą 

pateikti Duomenis Savininkui. 

Duomenų tvarkymo būdas ir vieta 

Tvarkymo metodai 

Savininkas imasi tinkamų saugumo priemonių, kad užkirstų kelią neteisėtai prieigai prie 

Duomenų, jų atskleidimui, pakeitimui ar neteisėtam sunaikinimui. 

Duomenys tvarkomi naudojant kompiuterius ir (arba) IT įgalintas priemones, laikantis 

organizacinių procedūrų ir metodų, griežtai susijusių su nurodytais tikslais. Be Savininko, kai 

kuriais atvejais Duomenys gali būti prieinami tam tikrų tipų asmenims, atsakingiems už šios 

Programos veikimą (administravimo, pardavimų, rinkodaros, teisinių, sistemos 

administravimo) arba išorės šalims (pvz., trečiųjų šalių techninių paslaugų teikėjai, 

paštininkai, prieglobos paslaugų teikėjai, IT įmonės, ryšių agentūros) kurias Duomenų 

tvarkytojais, jei reikia, paskiria Savininkas. Savininko bet kuriuo metu gali būti paprašytas 

atnaujintas šių šalių sąrašas. 

http://www.queensilvianursingaward.lt/


Teisinis tvarkymo pagrindas 

Savininkas gali tvarkyti su Vartotojais susijusius Asmens duomenis, jei taikoma viena iš šių 

sąlygų: 

• Vartotojai davė sutikimą vienam ar keliems konkretiems tikslams. Pastaba: pagal kai 

kuriuos įstatymus Savininkui gali būti leidžiama tvarkyti Asmens duomenis, kol 

Vartotojas nepaprieštarauja tokiam tvarkymui („atsisakyti“), neprireikiant remtis 

sutikimu ar bet kuriuo kitu iš šių teisinių pagrindų. Tačiau tai netaikoma, kai Asmens 

duomenų tvarkymui taikomas Europos duomenų apsaugos įstatymas; 

• Duomenų teikimas yra būtinas sutarties su Vartotoju vykdymui ir (arba) bet kokiems 

jos ikisutartiniams įsipareigojimams įvykdyti; 

• tvarkyti duomenis būtina siekiant, kad Savininkas įvykdytų savo teisinę pareigą; 

• tvarkymas yra susijęs su užduotimi, kuri atliekama viešojo intereso labui arba vykdant 

Savininkui suteiktą oficialią valdžią; 

• tvarkyti duomenis reikia siekiant Savininko ar trečiosios šalies teisėtų interesų. 

Bet kokiu atveju Savininkas mielai padės išsiaiškinti konkretų tvarkymui taikomą teisinį 

pagrindą ir tai, ar Asmens duomenų teikimas yra įstatyminis reikalavimas, sutartinis 

reikalavimas ar sutarčiai sudaryti būtinas reikalavimas.  

Vieta 

Duomenys yra tvarkomi Savininko veiklos biuruose ir bet kurioje kitoje vietoje, kurioje 

randasi su tvarkymu susijusios šalys. 

 

Priklausomai nuo Vartotojo buvimo vietos, duomenų perdavimas gali apimti Vartotojo 

duomenų perkėlimą į kitą šalį nei kur jie randasi. Norėdami sužinoti daugiau apie tokių 

perduotų Duomenų tvarkymo vietą, Vartotojai gali patikrinti skyrių, kuriame yra išsami 

informacija apie Asmens duomenų tvarkymą. 

Vartotojai taip pat turi teisę sužinoti apie teisinį Duomenų perdavimo pagrindą į šalį, esančią 

už Europos Sąjungos ribų, ar bet kurios tarptautinės organizacijos, kuriai taikoma viešoji 

tarptautinė teisė arba kuri įsteigta dviejų ar daugiau šalių (pavyzdžiui, JT) ir apie saugumo 

priemones, kurių imasi Savininkas, kad apsaugotų jų Duomenis. 

 

Jei toks perdavimas įvyksta, vartotojai gali sužinoti daugiau, peržiūrėję atitinkamas šio 

dokumento skiltis, arba pasiteiravę Savininko naudodami kontaktų skiltyje pateiktą 

informaciją. 

Saugojimo trukmė 

Asmens duomenys tvarkomi ir saugomi tiek, kiek to reikalauja jų surinkimo tikslas. 

Todėl: 

• Su Savininko ir Vartotojo sutarties vykdymu susijusiems tikslams surinkti Asmens 

duomenys saugomi tol, kol tokia sutartis bus visiškai įvykdyta. 

• Savininko teisėtų interesų tikslais surinkti Asmens duomenys saugomi tiek laiko, kiek 

to reikia šiems tikslams pasiekti. Vartotojai gali rasti konkrečios informacijos apie 



Savininko teisėtus interesus atitinkamose šio dokumento skiltyse arba jos gauti 

susisiekę su Savininku. 

Savininkui gali būti leista saugoti Asmens duomenis ilgesnį laiką, jei Vartotojas davė 

sutikimą tokiam tvarkymui ir iki kol toks sutikimas neatšaukiamas. Be to, Savininkas gali 

būti įpareigotas saugoti Asmens duomenis ilgiau, kai to reikia teisinei prievolei vykdyti arba 

institucijai nurodžius. 

 

Pasibaigus saugojimo terminui, Asmens duomenys ištrinami. Todėl pasibaigus saugojimo 

terminui teisė į prieigą, teisė į ištrynimą, teisė pataisyti duomenis ir teisė į duomenų 

perkeliamumą negali būti įgyvendinta. 

Tvarkymo tikslai 

Su Vartotoju susiję Duomenys renkami tam, kad Savininkas galėtų teikti savo Paslaugas, 

vykdyti savo teisinius įsipareigojimus, atsakyti į teisėsaugos užklausas, apsaugoti savo (ar 

savo Vartotojų ar trečiųjų šalių) teises ir interesus, aptikti bet kokią kenkėjišką ar apgaulingą 

veiklą, taip pat šiems tikslams: susisiekimui su Vartotoju ir Analizei. 

Norėdamas gauti konkrečios informacijos apie kiekvienam tikslui naudojamus Asmens 

duomenis, Vartotojas gali ieškoti informacijos skyriuje „Išsami informacija apie Asmens 

duomenų tvarkymą“. 

Išsami informacija apie Asmens duomenų tvarkymą 

Asmens duomenys renkami šiais tikslais ir naudojant šias paslaugas: 

• Analizė 

Šiame skyriuje pateiktos paslaugos leidžia Savininkui stebėti ir analizuoti žiniatinklio srautą 

ir gali būti naudojamos stebėti Vartotojo elgesiui. Tiesiogiai surinkta analizė (ši Svetainė). 

Šioje svetainėje naudojama vidinė analizės sistema. Tvarkomi Asmens duomenys: Sekiklis; 

Naudojimo duomenys. Pagal CCPA surinktos asmeninės informacijos kategorija: informacija 

internete. 

• Susisiekimas su Vartotoju 

Kontaktinė forma (ši Svetainė). Užpildydamas kontaktinę formą Vartotojas suteikia šiai 

Svetainei įgaliojimą naudoti šią informaciją atsakant į informacijos prašymus, citatas ar bet 

kokius kitus formos antraštėje nurodytus prašymus. Tvarkomi Asmens duomenys: el. pašto 

adresas; vardas; pavardė; įvairių tipų duomenys. Pagal CCPA surinktos Asmeninės 

informacijos kategorija: identifikatoriai; informacija internete. 

Vartotojų teisės 

Vartotojai gali naudotis tam tikromis su Savininko tvarkomais duomenimis susijusiomis 

teisėmis 

Visų pirma, vartotojai turi teisę atlikti šiuos veiksmus: 



• Bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą. Vartotojai turi teisę atšaukti sutikimą, kur 

jie anksčiau davė sutikimą tvarkyti jų Asmens duomenis. 

• Nesutikti, kad būtų tvarkomi jų Duomenys. Vartotojai turi teisę nesutikti, kad būtų 

tvarkomi jų Duomenys, jei jie tvarkomi teisiniu pagrindu, bet be sutikimo. Išsamesnė 

informacija pateikiama žemiau esančiame tam skirtame skyriuje. 

• Pasiekti savo duomenis. Vartotojai turi teisę žinoti, ar Savininkas tvarko jų 

Duomenis, gauti informaciją apie tam tikrus tvarkymo aspektus ir gauti tvarkomų 

Duomenų kopiją. 

• Patikrinti ir reikalauti pataisymų. Vartotojai turi teisę patikrinti savo Duomenų 

tikslumą ir prašyti juos atnaujinti arba pataisyti. 

• Apriboti jų Duomenų tvarkymą. Vartotojai turi teisę tam tikromis aplinkybėmis 

apriboti jų Duomenų tvarkymą. Tokiu atveju Savininkas netvarkys jų Duomenų 

jokiais kitais tikslais, išskyrus jų saugojimą.  

• Reikalauti, kad jų Asmens duomenys būtų ištrinti arba kitaip pašalinti. 

Vartotojai turi teisę tam tikromis aplinkybėmis reikalauti Savininko, kad jų 

Duomenys būtų ištrinti. 

• Gauti savo duomenis ir perduoti juos kitam valdytojui. Vartotojai turi teisę gauti 

savo Duomenis susistemintu, dažniausiai naudojamu ir įrenginiams atpažįstamu 

formatu ir, jei tai techniškai įmanoma, be jokių kliūčių perduoti juos kitam valdytojui. 

Ši nuostata taikoma, jei Duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis ir 

kad tvarkymas grindžiamas Vartotojo sutikimu, sutartimi, kurioje dalyvauja 

Vartotojas, arba jos ikisutartiniais įsipareigojimais. 

• Pateikti skundą. Vartotojai turi teisę pateikti ieškinį savo kompetentingai duomenų 

apsaugos institucijai. 

Išsami informacija apie teisę prieštarauti tvarkymui 

Kai Asmens duomenys tvarkomi viešojo intereso labui, vykdant Savininkui suteiktą oficialų 

įgaliojimą arba Savininko teisėtų interesų tikslais, Vartotojai gali prieštarauti tokiam 

tvarkymui, pateikdami tokio prieštaravimo pagrindimą, susijusį su jų konkrečia situacija. 

Vis dėlto, Vartotojai turi žinoti, kad jei jų Asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros 

tikslais, tokiam tvarkymui jie gali paprieštarauti bet kuriuo metu, nepateikdami jokio 

pagrindimo. Norėdami sužinoti, ar Savininkas tvarko Asmens duomenis tiesioginės 

rinkodaros tikslais, Vartotojai gali remtis atitinkamomis šio dokumento dalimis.  

Kaip naudotis šiomis teisėmis 

Bet kokie prašymai pasinaudoti Vartotojo teisėmis gali būti adresuoti Savininkui šiame 

dokumente nurodytais kontaktiniais duomenimis. Šiuos prašymus galima teikti nemokamai ir 

Savininkas juos išnagrinės kuo anksčiau ir visada per vieną mėnesį. 

Papildoma informacija apie Duomenų rinkimą ir 

tvarkymą 

Teisiniai veiksmai 

Savininkas gali naudoti Vartotojo Asmens duomenis teisiniais tikslais Teisme arba etapuose, 

dėl kurių galimi teisiniai veiksmai atsiranda dėl netinkamo šios Programos ar susijusių 



Paslaugų naudojimo. 

Vartotojas pareiškia žinantis, kad iš Savininko gali būti reikalaujama atskleisti Asmens 

duomenis valstybės institucijų prašymu. 

Papildoma informacija apie Vartotojo Asmens duomenis 

Be šioje privatumo politikoje esančios informacijos, paprašius, ši Programa papildomai gali 

pateikti Vartotojui papildomos ir kontekstinės informacijos apie konkrečias Paslaugas ar 

Asmens duomenų rinkimą ir tvarkymą. 

Sistemos žurnalai ir priežiūra 

Naudojimo ir priežiūros tikslais ši Programa ir bet kurios trečiosios šalies paslaugos gali 

rinkti failus, kuriuose įrašoma sąveika su šia Programa (Sistemos žurnalai) arba tam 

naudojami kiti Asmens duomenys (pvz., IP adresas). 

Informacija, kurios nėra šioje politikoje 

Iš Savininko bet kuriuo metu galima paprašyti daugiau informacijos apie Asmens duomenų 

rinkimą ar tvarkymą. Kontaktinę informaciją rasite šio dokumento pradžioje. 

Kaip tvarkomos užklausos „Nesekti“ 

Ši Programa nepalaiko užklausų „Nesekti“. 

Norėdami nustatyti, ar kuri nors iš jos naudojamų trečiųjų šalių paslaugų atitinka „Nesekti“ 

užklausas, perskaitykite jų privatumo politiką. 

Šios privatumo politikos pakeitimai 

Savininkas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti šią privatumo politiką, apie tai pranešdamas 

savo Vartotojams šiame puslapyje ir galbūt šioje Programoje, ir (arba), kiek tai techniškai ir 

teisiškai įmanoma – nusiunčiant pranešimą Vartotojams bet kokia Savininkui prieinama 

kontaktine informacija. Primygtinai rekomenduojama dažnai tikrinti šį puslapį, stebint 

apačioje pateikiamą paskutinio pakeitimo datą.  

 

Jei pakeitimai turi įtakos tvarkymo veiklai, atliekamai remiantis Vartotojo sutikimu, 

Savininkas prireikus turi gauti naują Vartotojo sutikimą. 

Informacija Vartotojams, gyvenantiems Brazilijoje 

Ši dokumento dalis integruoja ir papildo likusioje privatumo politikoje esančią informaciją ir 

šią dokumento dalį pateikia subjektas, vykdantis šią Programą, ir, jei taikoma, jo 

patronuojanti įmonė, dukterinės įmonės ir susijusios įmonės (šio skyriaus tikslais bendrai 

vadinamos „mes“). 

Šiame skyriuje pagal „Lei Geral de Proteção de Dados“ pateiktos nuostatos taikomos visiems 

Brazilijoje gyvenantiems Vartotojams (į nurodytus Vartotojus toliau kreipiamasi tiesiog 

„jūs“). Tokiems Vartotojams šios nuostatos viršesnės visoms kitoms galimai skirtingoms ar 

prieštaraujančioms privatumo politikos nuostatoms.  



Šioje dokumento dalyje terminas „asmeninė informacija“ vartojamas taip, kaip jis apibrėžtas 

Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). 

Priežastys, dėl kurių mes tvarkome jūsų asmeninę informaciją 

Mes galime tvarkyti jūsų asmeninę informaciją tik tuo atveju, jei turime teisinį pagrindą 

tokiam tvarkymui. Teisiniai pagrindai yra tokie:  

• jūsų sutikimas atlikti atitinkamą tvarkymo veiklą; 

• mūsų prisiimtų teisinių ar reguliavimo prievolių laikymasis; 

• viešosios politikos vykdymas, numatytas įstatymuose ar kituose teisės aktuose arba 

remiantis sutartimis, susitarimais ir panašiomis teisinėmis priemonėmis; 

• tyrimų subjektų atlikti tyrimai, pageidautinai atlikti su nuasmeninta informacija; 

• sutarties vykdymas ir išankstinės procedūros, kai esate šios sutarties šalis; 

• naudojimasis mūsų teisėmis teisminėse, administracinėse ar arbitražo procedūrose;  

• savo ar trečiosios šalies apsauga ar fizinis saugumas; 

• sveikatos apsauga – sveikatos subjektų ar specialistų atliekamose procedūrose; 

• mūsų teisėti interesai, su sąlyga, kad jūsų pagrindinės teisės ir laisvės nėra viršesnės 

už tokius interesus; ir  

• kredito užtikrinimas. 

Norėdami sužinoti daugiau apie teisinius pagrindus, galite bet kuriuo metu susisiekti su 

mumis naudodami šiame dokumente nurodytą kontaktinę informaciją. 

Tvarkomos asmeninės informacijos kategorijos 

Norėdami sužinoti, kokios jūsų asmeninės informacijos kategorijos yra tvarkomos, galite 

perskaityti šio dokumento skyrių „Išsami informacija apie Asmens duomenų tvarkymą“. 

Kodėl mes tvarkome jūsų asmeninę informaciją 

Norėdami sužinoti, kodėl mes tvarkome jūsų asmeninę informaciją, galite perskaityti šio 

dokumento skyrius „Išsami informacija apie Asmens duomenų tvarkymą“ ir „Tvarkymo 

tikslai“. 

Jūsų privatumo teisės gyvenant Brazilijoje, kaip pateikti prašymą ir mūsų 

atsakymai į jūsų prašymus 

Jūsų privatumo teisės gyvenant Brazilijoje 

Jūs turite teisę:  

• gauti patvirtinimą, kad jūsų asmeninė informacija yra tvarkoma; 

• gauti prieigą prie savo asmeninės informacijos; 

• ištaisyti neišsamią, netikslią ar pasenusią asmeninę informaciją; 

• reikalauti jūsų nereikalingos ar perteklinės asmeninės informacijos arba informacijos, 

kuri nėra tvarkoma pagal LGPD, nuasmeninimo, blokavimo ar pašalinimo; 

• gauti informaciją apie galimybę duoti arba paneigti savo sutikimą ir jo pasekmes; 



• gauti informaciją apie trečiąsias šalis, su kuriomis mes dalijamės jūsų asmenine 

informacija; 

• aiškiai pareikalavus, gauti savo asmeninės informacijos (išskyrus anoniminę 

informaciją) perkeliamumą kitam paslaugų ar produktų tiekėjui, jei mūsų komercinės 

ir pramoninės paslaptys lieka apsaugotos; 

• gauti jūsų tvarkomos asmeninės informacijos ištrynimą, jei tvarkymas buvo pagrįstas 

jūsų sutikimu, nebent taikoma viena ar kelios LGPD 16 straipsnyje numatytos 

išimtys; 

• bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą; 

• pateikti su jūsų asmenine informacija susijusį skundą ANPD (Nacionalinei duomenų 

apsaugos institucijai) arba vartotojų apsaugos įstaigoms; 

• prieštarauti duomenų tvarkymo veiklai tais atvejais, kai tvarkymas vykdomas 

nesilaikant įstatymų nuostatų; 

• reikalauti aiškios ir tinkamos informacijos apie kriterijus ir procedūras, taikomas 

priimant automatinį sprendimą; ir 

• prašyti peržiūrėti sprendimus, priimtus tik automatizuotai tvarkant jūsų asmeninę 

informaciją, kurie turi įtakos jūsų interesams. Tai apima sprendimus apibrėžti jūsų 

asmeninį, profesinį, vartojimo ir kredito profilį arba jūsų asmenybės aspektus. 

Jūs niekada nebūsite diskriminuojami ir kitaip nepatirsite jokios žalos už naudojimąsi savo 

teisėmis. 

Kaip pateikti prašymą 

Galite bet kuriuo metu nemokamai pareikšti savo tiesioginį prašymą pasinaudoti savo 

teisėmis naudodami šiame dokumente pateiktą kontaktinę informaciją arba per savo teisėtą 

atstovą. 

Kaip ir kada mes atsakysime į jūsų prašymą 

Mes stengsimės operatyviai atsakyti į jūsų prašymą. 

Bet kokiu atveju, jei mums nebus įmanoma to padaryti, būtinai pranešime jums faktines ar 

teisines priežastis, trukdančias nedelsiant ar visai patenkinti jūsų prašymą. Tais atvejais, kai 

mes netvarkome jūsų asmeninės informacijos, jei galėsime, mes jums nurodysime fizinį ar 

juridinį asmenį, kuriam turėtumėte pateikti savo prašymus. 

Jei pateiksite prieigos ar asmeninės informacijos tvarkymo patvirtinimo prašymą, būtinai 

nurodykite, ar norite, kad jūsų asmeninė informacija būtų pateikta elektronine ar spausdinta 

forma.  

Taip pat turėsite mums pranešti, ar norite, kad į jūsų prašymą atsakytumėme nedelsiant – 

tokiu atveju mes atsakysime supaprastintu būdu, – ar jums reikia pilno patvirtinimo 

pateikimo.  

Tokiu atveju mes atsakysime per 15 dienų nuo jūsų užklausos pateikimo, pateikdami jums 

visą informaciją apie jūsų asmeninės informacijos kilmę, patvirtinimą, ar egzistuoja įrašų, bet 

kokius tvarkymo kriterijus ir tikslus ir tai atliksime saugant mūsų komercines ir pramonines 

paslaptis. 

Jei pateiksite prašymą ištaisyti, ištrinti, anonimizuoti ar blokuoti asmeninę informaciją , 

būtinai nedelsdami perduosime jūsų užklausą kitoms šalims, su kuriomis bendrinome jūsų 

asmeninę informaciją, kad tokios trečiosios šalys taip pat galėtų laikytis jūsų prašymo – 



išskyrus atvejus, kai paaiškėja, kad toks bendravimas neįmanomas arba reikalaujama 

neproporcingų mūsų pastangų. 

Įstatymų leidžiamas asmeninės informacijos perdavimas už Brazilijos ribų 

Mums leidžiama perduoti jūsų asmeninę informaciją už Brazilijos teritorijos šiais atvejais:  

• kai perdavimas yra būtinas tarptautiniam teisiniam bendradarbiavimui tarp viešosios 

žvalgybos, tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo įstaigų pagal tarptautinėje teisėje 

numatytas teisines priemones; 

• kai perdavimas yra būtinas jūsų ar trečiosios šalies gyvybei ar fiziniam saugumui 

apsaugoti; 

• kai perduoti leidžia ANPD; 

• kai perdavimas reikalingas dėl įsipareigojimo, prisiimto pagal tarptautinio 

bendradarbiavimo susitarimą; 

• kai perdavimas yra būtinas viešajai tvarkai arba teisiniam viešosios paslaugos 

priskyrimui vykdyti; 

• kai perdavimas yra būtinas siekiant įvykdyti teisinius įsipareigojimus ar atitikties 

reikalavimus, vykdyti sutartį ar preliminarias procedūras, susijusias su sutartimi, arba 

reguliariai naudotis teisėmis teisminėse, administracinėse ar arbitražo procedūrose. 

Apibrėžimai ir teisinės nuorodos  

Asmens duomenys (arba Duomenys) 

Bet kokia informacija, kuri tiesiogiai, netiesiogiai arba kartu su kita informacija, įskaitant 

asmeninį identifikacijos kodą, leidžia atpažinti fizinį asmenį arba sudaro sąlygas galimam 

atpažinimui. 

Naudojimo duomenys 

Automatiškai per šią Programą (arba šioje Programoje naudojamas trečiųjų šalių paslaugas) 

surinkta informacija, kuri gali apimti: šią Programą naudojančių Vartotojų naudojamų 

kompiuterių IP adresus ar domenų pavadinimus, URI adresus (universalusis ištekliaus 

identifikatorius), užklausos pateikimo laiką, užklausai pateikti serveriui naudojamą metodą, 

atsaku gauto failo dydį, serverio atsakymo būseną nurodantį skaitinį kodą (sėkmingas 

rezultatas, klaida ir pan.), kilmės šalį, naršyklės ir Vartotojo naudojamos operacinės sistemos 

ypatybes, įvairią informaciją apie kiekvieno apsilankymo laiką (pvz., kiekviename programos 

puslapyje praleistą laiką) ir išsamią informaciją apie einamą kelią Programoje, ypač 

atsižvelgiant į aplankytus puslapius ir kitus parametrus apie įrenginio operacinę sistemą ir 

(arba) Vartotojo IT aplinką. 

Vartotojas 

Šią Programą naudojantis asmuo, kuris, jei nenurodyta kitaip, sutampa su Duomenų subjektu. 

Duomenų subjektas 

Fizinis asmuo, apie kurio Asmens duomenis kalbama. 



Duomenų tvarkytojas (arba Duomenų prižiūrėtojas) 

Fizinis ar juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, tvarkanti Asmens 

duomenis Savininko vardu, kaip aprašyta šioje privatumo politikoje. 

Duomenų valdytojas (arba Savininkas) 

Fizinis ar juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri viena ar kartu su 

kitais nustato Asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones, įskaitant saugumo priemones, 

susijusias su šios Programos veikimu ir naudojimu. Duomenų valdytojas, jei nenurodyta 

kitaip, yra šios Programos savininkas. 

Ši programa 

Priemonės, kuriomis renkami ir tvarkomi Vartotojo Asmens duomenys. 

Paslauga 

Paslauga, kurią teikia ši Programa, kaip aprašyta santykinėse sąlygose (jei yra) ir šioje 

svetainėje/programoje. 

Europos Sąjunga (arba ES) 

Jei nenurodyta kitaip, visos šiame dokumente pateiktos nuorodos apie Europos Sąjungą 

apima visas dabartines Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės valstybes nares. 

Teisinė informacija 

Šis pareiškimas dėl privatumo buvo parengtas remiantis kelių teisės aktų nuostatomis, 

įskaitant Reglamento (ES) 2016/679 (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 13/14 

straipsnį. 

Ši privatumo politika yra susijusi tik su šia Programa, jei šiame dokumente nenurodyta kitaip. 

 

 


