Internetinis privatumo pareiškimas

UAB BELIMO Balticum, Kaukysos g. 18, 11342 Vilnius

Šiame internetiniame privatumo pareiškime nurodyta apimtis, kuria mes,
UAB BELIMO Balticum, Kaukysos g. 18, 11342 Vilnius tvarkome Jūsų asmens duomenis, kai Jūs lankotės
mūsų svetainėje, šio tvarkymo tikslas, metodika ir būdas.
Mes labai atsakingai rūpinamės Jūsų asmens duomenų apsauga ir tvarkydami asmens duomenis laikomės
teisės aktuose nustatytų duomenų apsaugos reikalavimų.

1. 1. Slapukų naudojimas.
Savo svetainėje naudojame slapukus, kad svetainė geriau atitiktų vartotojų poreikius ir kad tam tikrų funkcijų, pvz., prekių krepšelio, naudojimas būtų patogesnis. Tai yra nedideli tekstiniai failai, kurie įšrašomi jūsų
kompiuteryje arba galiniame mobiliajame įrenginyje. Kai slapukas aktyvinamas, pagal slapuko ID numerį
galima identifikuoti naršyklę, ir slapuke esančius duomenis galima naudoti. Šio proceso metu neįrašomi jokie
asmens duomenys, kuriuos galima būtų priskirti konkrečiam asmeniui.
Savo svetainėje naudojame toliau nurodytų kategorijų slapukus:
■

Seanso slapukai, kurie užbaigus naršyklės seansą yra savaime pašalinami, pvz., kalbos nuostatos arba
prekių krepšelis, kad jie būtų išsaugoti ir naudojami skirtinguose svetainės puslapiuose.

■

Laikinieji arba nuolatiniai slapukai, kurie nutraukus naršyklės veiklą taip pat lieka išsaugoti kompiuteryje arba mobiliajame galiname įtaise, kol juos pašalinate arba išaktyvinami, kai atsijungiate (seanso pradžios
slapukas). Jeigu slapukai buvo išsaugoti, kai vėliau jungsitės prie svetainės, ji vėl atpažins Jūsų naršyklę ir
išsaugotos nuostatos bus aktyvintos.

■

Trečiųjų šalių veiklos slapukai, būtini žiniatiklio analizei, kad galėtume optimizuoti savo svetainę ir jos
turinį (žr. „Google Analytics“).

Plačiai naudojamose naršyklėse numatyta nustatymo pasirinktis, kad visi slapukai arba jų dalis nebūtų naudojami, arba Jūs galite slapukus iš savo kompiuterio pašalinti, naudodami atitinkamą savo naršyklės funkciją.
Tam tikras mūsų svetainės funkcijas galima naudoti tik iš dalies, jeigu atitinkamai pertvarkysite savo nuostatas.
Jeigu taikomas ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentą (BDAR) – techniniu atžvilgiu būtinų slapukų
naudojimo teisinis pagrindas yra Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6-o straipsnio 1-os dalies f punktas arba Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 13-o straipsnio 1-a ir 2-a dalis. Analizės tikslais būtinų
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slapukų naudojimo teisinis pagrindas yra Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6-o straipsnio 1-os dalies
a punktas arba BDAR 13-o straipsnio 1-a dalis.

1. 2. Google Analytics naudojimas.
Savo svetainėje mes naudojame „Google Inc.“ (1600 Amphitheatre Parkway Moun-tain View, CA 94043,
JAV) siūlomą paslaugą „Google Analytics“, kurią taikant analizuojama, kaip Jūs naudojate svetainę. Taikant
slapukus surinkta informacija paprastai siunčiama į JAV esantį serverį ir jame saugoma. Naudotojo IP adresas
trumpinamas ES valstybėse narėse ir Europos ekonominėje erdvėje. Taikant šį trumpinimą nebūtinas siejimas
su Jūsų IP adresu. Vykdydama sutartį dėl duomenų apdorojimo, kurią esame sudarę su „Google Inc.“, ir
remdamasi visa surinkta informacija ši bendrovė įvertina svetainės naudojimą ir svetainės aktyvumą bei teikia
su interneto naudojimo paslaugomis susijusias paslaugas. Jūsų naršyklės į „Google Analytics“ perduotas IP
adresas nėra maišomas su kitais „Google“ duomenimis.
Šiuo adresu pateikta išsami informacija apie tai, kaip duomenis naudoja „Google Inc.“:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de
Jūs galite slapukų sukauptų ir parengtų bei apie Jūsų pasirinktą svetainės naudojimą gautų duomenų (įskaitant Jūsų IP adresą) pateikimą ir šių duomenų apdorojimą, kurį atlieka „Google“, sutrukdyti atsisiųsdami ir
įdiegdami Google Analytics Opt-out Browser Add on.
Jeigu taikomas ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR), „Google Analytics“ naudojimo teisinis
pagrindas yra Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6-o straipsnio 1-os dalies f punktas arba BDAR 13-o
straipsnio 1-a ir 2-a dalis.

1. 3. Naujienlaiškio siuntimas.
Mūsų svetainėje galite užsisakyti „Belimo“ naujienlaiškį – Jums tereikia nurodyti savo kontaktinius duomenis
ir naudojamą el. pašto adresą. Norėdami patvirtinti paraišką įjunkite užsiregistravimo gauti pranešimus procedūrą. Kitaip tariant, prieš atsiunčiant pirmą naujienlaiškį gausite patvirtinimo laišką, kurį turite patvirtinti.
Mūsų naujienlaiškį gausite tik tuo atveju, jeigu suteiksite patvirtinimą.
Suteiktą leidimą įrašyti duomenis, el. paštą ir jo naudojimą siunčiant naujienlaiškį galite bet kada atšaukti,
pvz., naudodami prenumeratos atsisakymo nuorodą naujienlaiškyje.
Elektroniniai pranešimai su naujienlaiškiu siunčiami naudojant sistemą, kurią užtikrina išoriniai teikėjai.
„SmartFocus“ Jūsų duomenis naudoja tik tam, kad „Belimo“ galėtų naujienlaiškį išsiųsti automatiškai.
Jeigu taikomas ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR), teisinis asmens duomenų apdorojimo
pagrindas siekiant parengti naujienlaiškius yra Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6-o straipsnio 1-os
dalies a punktas arba BDAR 13-o straipsnio 1-a dalis.

1. 4. Serverio žurnalo failai.
Kiekvieną kartą apsilankius mūsų svetainėje mūsų sistema automatiškai registruoja kviečiančiojo kompiuterio
sistemos duomenis ir informaciją bei juos įtraukia į žurnalo failus. Remdamiesi šia informacija, pvz., sužinome
IP adresą, naudotą naršyklę, aplankytas svetaines, prieigos laiką ir perduotą duomenų kiekį. Šių duomenų
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nenaudojame pavienio naudotojo tapatybei nustatyti ir rinkodaros tikslais jie nėra vertinami. Informacija naudojama siekiant užtikrinti mūsų informacinės techninės sistemos saugumą ir po 6 mėnesių yra pašalinama.
Jeigu taikomas ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR), Serverio žurnalo failų trumpalaikio
įrašymo teisinis pagrindas yra Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6-o straipsnio 1-os dalies f punktas
arba BDAR 13-o straipsnio 1-a ir 2-a dalis.

1. 5. Duomenų subjektų teisės.
Jūs esate duomenų subjektas, todėl turite teisę žinoti, kokius Jūsų duomenis mes apdorojame. Todėl Jūs
turite teisę prašyti ištaisyti, pašalinti Jūsų asmens duomenis arba apriboti jų apdorojimą ir taip pat, jeigu taikoma, teisę perduoti duomenis. Šios teisės galioja, jeigu nenumatyti jokie teisiniai įpareigojimai kaupti duomenis, arba jeigu nepažeidžiami kiti teisėti „Belimo“ interesai. Todėl turite teisę, jeigu ji Jums taikoma, kompetentingai duomenų apsaugos priežiūros institucijai (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 77 straipsnis)
įteikti skundą.
Turite teisę suteiktą leidimą tvarkyti duomenis bet kada atšaukti.
Galite įgyvendinti savo teisę, jeigu kreipsitės 1.7. punkte nurodytu kontaktiniu adresu.

1. 6. Techninio ir organizacinio pobūdžio priemonės.
Siekdami apsaugoti Jūsų asmens duomenis taikome tinkamas technines ir organizacines priemones, kurios
nuolat tobulinamos atsižvelgiant į technologijos pokyčius.

1. 7. Kontaktiniai duomenys.
UAB BELIMO Balticum
Kaukysos g. 18
11342 Vilnius, Lithuania
Telefonas: +370 521 2 7013
Elektroninis paštas: info@belimo.lt
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