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Privatumo politika
Šiame puslapyje pateikiama informacija apie mūsų politiką, susijusią su asmens duomenų rinkimu, naudojimu ir atskleidimu, kai naudojatės mūsų Paslauga, ir pasirinkimus, susijusius su tais duomenimis.
Jūsų Asmens duomenis renkame, naudojame ir kitaip tvarkome, siekdami Jums suteikti paslaugas vykdyti Mūsų sutartinius įsipareigojimus Jums, taip pat siekdami teisėto intereso, vykdydami teisės aktų nurodymus ar
pareigas.
Informacijos rinkimas ir naudojimas
Mes renkame keletą skirtingų rūšių informacijos įvairiems tikslams, kad galėtume teikti ir pagerinti mūsų paslaugas.
Užklausos formos duomenys ir informacija
Duomenų subjektas sutinka, kad užklausų, pateiktų elektroniniu paštu, administravimą tvarkys Duomenų valdytojas. Tokius duomenis:
vardą, pavardę,
telefono numerį,
elektroninio pašto adresą,
užklausą/ komentarą.
Naudojimo duomenys
Taip pat galime rinkti informaciją apie tai, kaip prieinama ir naudojama paslauga („Naudojimo duomenys“). Šie naudojimo duomenys gali apimti informaciją, pvz., Kompiuterio interneto protokolo adresą (pvz., IP adresą),
naršyklės tipą, naršyklės versiją, mūsų lankomus puslapius, apsilankymo laiką ir datą, laiką, praleistą tiems puslapiams, unikalų prietaisų identifikatorius ir kitus diagnostinius duomenis.
Stebėjimas ir slapukų duomenys
Mes naudojame slapukus ir panašias stebėjimo technologijas, kad galėtume stebėti mūsų puslapio vartotojų veiklą.
Slapukai (angl. cookies) – tai tam tikra informacija, kuri įrašoma į jūsų kompiuterį arba mobilųjį prietaisą, jums apsilankius interneto svetainėje. Slapukai leidžia serveriui rinkti informaciją iš naršyklės, todėl jums nereikia jos
iš naujo įvesti grįžus į tą interneto svetainę arba naršant nuklydus iš vieno tinklalapio į kitą. Slapukai taip pat padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei
rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių. Daugiau informacijos apie tai, kaip veikia slapukai, galite rasti interneto svetainėje www.cookiecentral.com.
Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų
blokavimas turės neigiamą poveikį Interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis.
Savo svetainėje naudojame toliau apibūdinamus slapukus:
Veikimą gerinantys (sesijos) slapukai. Jie skirti pagerinti svetainės veikimą ir renka bendro pobūdžio (anoniminę) informaciją apie naudojimąsi interneto svetaine.
Analitiniai (stebėjimo slapukai iš „Google Analytics“). Šie slapukai leidžia atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po Interneto svetainę ja naudodamiesi.
Saugumo slapukai. Saugumo tikslais naudojame saugos slapukus.
Duomenų naudojimas
UAB „Linartika“ surinktus duomenis naudoja įvairiais tikslais:
Siekdami pagerinti svetainės veikimą, kad galėtumėte lengvai rasti tai, ko ieškote;
Norėdami pranešti apie pakeitimus, susijusius su mūsų paslaugomis.
Stebėti paslaugos naudojimą
Norėdami aptikti, užkirsti kelią ir spręsti technines problemas
Duomenų perdavimas
Jūsų informacija, įskaitant Asmens duomenis, gali būti perkelta į kompiuterius, esančius už jūsų valstybės, provincijos, šalies ar kitos vyriausybės jurisdikcijos ribų, ir juos prižiūrėti, jei duomenų apsaugos įstatymai gali
skirtis nuo jūsų jurisdikcijos teisės aktų.
Jei esate už Lietuvos ribų ir pasirenkate suteikti mums informaciją, atkreipkite dėmesį, kad mes perduodame duomenis, įskaitant Asmens duomenis, į Lietuvą ir ją tvarkome.
Jūsų sutikimas su šia privatumo politika ir po to, kai pateikiate tokią informaciją, reiškia sutikimą šiam perdavimui.
UAB „Linartika“ imsis visų pagrįstai reikalingų priemonių užtikrinti, kad jūsų duomenys būtų tvarkomi saugiai ir laikantis šios Privatumo politikos, o asmeniniai duomenys nebus perduodami organizacijai ar šaliai
Duomenų atskleidimas
UAB „Linartika“ gali atskleisti jūsų asmeninius duomenis sąžiningai tikėdamasi, kad tokie veiksmai yra būtini:
Apsaugoti ir ginti UAB „Linartika“ teises ar nuosavybę
Užkirsti kelią galimai neteisėtai veiklai, susijusiai su Paslauga
Apsaugoti paslaugos teikėjo ar visuomenės asmeninį saugumą
Duomenų saugumas
Jūsų duomenų saugumas mums yra svarbus, tačiau nepamirškite, kad jokio perdavimo internetu ar elektroninio saugojimo būdo nėra 100% saugus. Nors stengiamės naudoti komerciniu požiūriu priimtinas priemones
Jūsų Asmeniniams duomenims apsaugoti, negalime garantuoti jo absoliutaus saugumo.
Paslaugų tiekėjai
Asmens duomenų tvarkymui Mes galime pasitelkti tvarkytojus (pavyzdžiui, IT, serverio paslaugas, svetainės administravimo teikiančias bendroves, analizę atliekančias, reklamos paslaugas teikiančias bendroves, auditorius,
konsultantus, mokėjimų tarpininkus ir pan.). Iš tokių tvarkytojų Mes reikalaujame, kad jie asmens duomenis saugotų, juos tvarkytų ir su jais elgtųsi taip pat atsakingai kaip ir Mes ir tik pagal Mūsų nurodymus.
Mes galime naudoti trečiųjų šalių paslaugų teikėjus stebėti ir analizuoti mūsų paslaugos naudojimą
Google Analytics
Norėdami gauti daugiau informacijos apie „Google“ privatumo praktiką, apsilankykite „Google“ privatumo ir sąlygų tinklalapyje: https://policies.google.com/privacy?hl=lt
Trečiųjų šalių nuorodos mūsų svetainėje
Mūsų Interneto svetainė naudoja kai kuriuos trečiųjų šalių įrankius, pavyzdžiui: „Facebook“, ir šios trečiosios šalys taip pat gali naudoti slapukus per Mūsų Interneto tinklalapį. Bendrovė neatsako už informacijos kurią
surinko tokios trečiosios šalys saugą ir privatumą. Turite perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.
Vaikų privatumas
Mūsų paslauga netaikoma asmenims, jaunesniems nei 18 metų.
Mes ne sąmoningai renkame asmeniškai identifikuojamą informaciją iš bet kokio jaunesnio nei 18 metų amžiaus. Jei esate tėvas ar globėjas ir žinote, kad jūsų vaikai mums pateikė asmeninius duomenis, prašome susisiekti
su mumis. Jei sužinosime, kad surinkome asmeninius duomenis iš vaikų be tėvų sutikimo patikrinimo, mes imamės veiksmų pašalinti šią informaciją iš mūsų serverių.
Privatumo politikos pasikeitimai
Bendrovė turi teisę vienašališkai keisti Privatumo politikos sąlygas. Apie pakeitimus Bendrovė praneša Interneto svetainėje ar kitais įprastais būdais. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami Interneto svetainės sistemoje arba apie juos yra informuota kitais įprastais būdais, nebent būtų nurodytas kitas įsigaliojimo terminas.
Jei Klientas po Privatumo politikos sąlygų pakeitimo naudojasi paslaugomis, yra laikoma, kad Klientas sutiko su tokiu sąlygų pakeitimu.
Šalių nesutarimai, dėl šios Privatumo politikos vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
Susisiekite su mumis
Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos Jums iškiltų klausimų, prašome kreiptis:
El.paštu: info@linartika.lt
Telefonu: +370 685 17 788

