PRIVATUMO POLITIKA
Mes, UAB „Kestarolis“ (toliau – Mes), patvirtiname, kad asmens duomenys yra ir turi būti svarbūs Jums – Mūsų klientams,
todėl Mes kaip paslaugos teikėjai įsipareigojame tinkamai saugoti bei gerbti kiekvieno duomenų subjekto Mums suteiktus
duomenis ir privatumą. Šioje skiltyje rasite Mūsų internetinės svetainės (www.kestarolis.lt) (toliau – Internetinė svetainė)
privatumo politikos taisykles (toliau – Privatumo politika). Mūsų priimta Privatumo politika nustato, kokia tvarka Mes tvarkome informaciją apie Jus, kuri buvo surinkta Internetinėje svetainėje. Kilus klausimų dėl asmens duomenų tvarkymo, prašome
perskaityti ir susipažinti su Mūsų Privatumo politika. Naudodamiesi Internetine svetaine, Jūs sutinkate su šia Privatumo
politika ir įsipareigojate laikytis svetainėje skelbiamų taisyklių. Kitu atveju, nesutikus laikytis Internetinės svetainės taisyklių
ir šios Privatumo politikos, Jūs negalite toliau naudotis Mūsų Internetine svetaine.
KOKIU TIKSLU RENKAMI (TVARKOMI) ASMENS DUOMENYS?
Siekdami susisiekti su mumis per svetainėje esančia (esančias) formą (formas), Jūs turite pateikti mums šiuos duomenis:
vardą, pavardę, el. paštą, telefono numerį. Mes įsipareigojame rinkti ir naudoti Jūsų asmens duomenis tik tokiu atveju ir tokia
apimtimi, kad galėtume užtikrinti savo kaip paslaugų teikėjų įsipareigojimus.
KIEK LAIKO JŪSŲ PATEIKTA INFORMACIJA YRA SAUGOMA?
Surinkti asmens duomenys yra saugomi mūsų duomenų bazėje ir spausdintiniuose dokumentuose tik tokiu atveju, jei po
užklausos buvo įsigyti mūsų produktai. Taip pat duomenys saugomi ir tuo atveju, kai buvo gautas jūsų sutikimas juos naudoti
rinkodaros tikslais. Mes saugome Jūsų asmens duomenis tiek, kiek tai numato teisės aktai arba atsižvelgiant į duomenų
tvarkymo tikslus, tuo atveju, kai numatytas ilgesnis duomenų saugojimo laikotarpis. Mes dedame pagrįstas pastangas, kad
Jūsų, kaip duomenų subjekto, pateikti asmeniniai duomenys būtų apsaugoti.
KAIP SUSIPAŽINTI SU PATEIKTA INFORMACIJA?
Jūs, kaip duomenų subjektas, turite teisę gauti visą informaciją apie Jūsų asmens duomenis, kaip ir iš kur jie yra surinkti bei
kaip juos tvarkome. Jūs turite teisę kreiptis į mus su prašymu pataisyti Jūsų asmens duomenis, sunaikinti juos ar jų nebetvarkyti. Duomenų subjektas gali nesutikti, kad jų duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais taip pat bet kuriuo metu
atšaukti duotą sutikimą. Nuo 2018 metų gegužės 25 d. įsigaliojus Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui, Jūs taip pat
įgyjate teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“), teisę į duomenų perkeliamumą ir galimybę prašyti, kad
duomenų tvarkymas būtų apribotas. Norėdami, kad minėti veiksmai būtų atlikti, kreipkitės į mus bet kuriuo jums patogiu būdu,
susisiekdami su mumis: el. paštu: vytautas@kestarolis.lt arba skambindami telefonu: +370 601 10997
INFORMACIJA APIE SLAPUKUS
Slapukai (angl. „cookies“) – tai maži informacijos elementai, kuriuos mūsų serveris įkelia į naudotojo kompiuterį, telefoną arba
planšetę, kad naudotojas galėtų lengviau užmegzti ryšį ir veikti interneto svetainėje, o mes gautume informacijos apie tai, kaip
lankytojai naudojasi mūsų svetaine. Svetainėje naudojamų slapukų tikslas yra užtikrinti patogų naudojimąsi mūsų puslapiu, jo
funkcionalumą ir efektyvumą. Slapukai nesuteikia mums jokių galimybių patekti į Jūsų kompiuterį ir negali nuskaityti jokios
Jūsų standžiajame diske įrašytos informacijos.
SUTIKIMAS SU SLAPUKAIS
Atidarydami mūsų interneto svetainę ir iššokusiame laukelyje paspausdami mygtuką „Sutinku“, Jūs sutinkate, kad slapukai
būtų išsaugoti Jūsų kompiuteryje, telefone ar planšetėje tokiu būdu, koks yra aprašytas Jūsų naršyklėje. Skirtingų rūšių
slapukų naudojimas yra aprašytas šioje politikoje. Jeigu nenorite, kad slapukai, prijungti prie mūsų svetainės, būtų išsaugoti
Jūsų kompiuteryje, telefone ar planšetėje, galite slapukus bet kada užblokuoti ar išvalyti naudodamiesi naudojamos naršyklės
nustatymais. Informuojame, kad be slapukų negalėsite naudotis daugeliu mūsų svetainės privalumų, pagerinančių svetainės
funkcionalumą. Negana to, be slapukų kai kurios svetainės funkcijos gali tinkamai neveikti.
SUTIKIMO ATŠAUKIMAS IR SLAPUKŲ NUSTATYMŲ VALDYMAS
Savo naršyklėje slapukų nustatymus galite pakeisti bet kuriuo metu. Pavyzdžiui, galite atšaukti duotą sutikimą naudoti slapukus įjungdami savo naršyklės funkciją, leidžiančią atmesti bet kokius pasiūlymus išsaugoti bet kokius slapukus. Šiuos nustatymus savo naršyklėje galite rasti nustatymų ar pirmenybių meniu. Žemiau rasite naudingų nuorodų:
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Firefox:
http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
Internet Explorer: http://support.microsoft.com bei įrašykite „cookies“ paieškos langelyje
Safari: http://www.apple.com/support/ bei įrašykite „cookies“ paieškos langelyje
JŪSŲ TEISĖS
Jūs turite teisę susipažinti su savo duomenimis, kuriuos mes, gavę naudojant slapukus, tvarkome. Taip pat Jūs turite teisę
reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo duomenis.

SLAPUKŲ RŪŠYS
Slapukai yra seanso ir ilgalaikiai bei pirmosios arba trečiosios šalies slapukai. Toliau paaiškinsime, ką reiškia šie terminai, kad
galėtumėte geriau suprasti mūsų naudojamus slapukus ir dėl ko jie naudojami.
SEANSO SLAPUKAI
Seanso slapukai leidžia Jus atpažinti per vieną apsilankymą mūsų svetainėje, kad visi puslapio pakeitimai arba pasirinkimai
būtų įsimenami keliaujant iš vieno puslapio į kitą. Šie slapukai leidžia greitai ir lengvai eiti per daugybę svetainės puslapių, kad
kaskart apsilankius naujoje vietoje nereikėtų iš naujo apdoroti informacijos. Seanso slapukai yra laikini ir išnyksta vos tik
užveriate naršyklę arba atsijungiate nuo svetainės.
ILGALAIKIAI SLAPUKAI
Ilgalaikiai slapukai – tai tokie slapukai, kurie nustatytą laikotarpį išlieka Jūsų kompiuteryje pasibaigus naršymo seansui, todėl
gali įrašyti tam tikras naudotojų parinktis arba veiksmus, kai svetainė aplankoma iš naujo.
PIRMOSIOS ŠALIES SLAPUKAI
Pirmosios šalies slapukai yra valdomi UAB „Kestarolis“.
TREČIŲJŲ ŠALIŲ SLAPUKAI
Trečiųjų šalių slapukai yra valdomi kitų organizacijų, kurios nepriklauso UAB „Kestarolis“. Trečiųjų šalių slapukai, kurie gali būti
išsaugomi kompiuteryje, telefone ar planšetėje, mūsų svetainės naršymo metu yra „Google Analytics“ slapukai, skirti stebėti
svetainę. Šie slapukai renka informaciją apie tai, kaip vartotojai naudoja interneto puslapį. Mes naudojame tokią informaciją
ruošti ataskaitas, gerinti mūsų svetainės kokybę. „Google Analytics“ anonimiškai renka informaciją apie lankytojų skaičių,
vietą, iš kurios buvo naudojamasi mūsų svetaine, bei kokios svetainės dalys buvo naršomos lankytojų. Šie slapukai yra sukurti
„Google Analytics“. Norėdami gauti daugiau informacijos, galite aplankyti: http://www.google.com/analytics.
Bet kokia informacija, surinkta per slapukus, yra saugoma iki slapukų galiojimo pabaigos ir nėra naudojama kitais nei šioje
politikoje nurodytais tikslais.
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naršyklė

Šis slapukas naudojamas siekiant atpažinti Asmenį.

Taip

_gat

Nuolatinis

1 savaitė

Šie slapukai naudojami statistinei informacijai apie
interneto svetainės lankomumą rinkti.

Taip

2 metai

Šį slapuką naudoja „Google Analytics", kad įvertintų
vartotojo apsilankymo tikslus, parengtų ataskaitas
apie tinklalapio aktyvumą svetainių operatoriams ir
pagerintų kliento patirtį besilankant svetainėje

Taip

_ga

Nuolatinis

Ar slapukas būtinas?

Norėdami daugiau sužinoti apie slapukus, pavyzdžiui, kaip juos valdyti ar ištrinti, galite apsilankyti:
http://www.allaboutcookies.org
Norėdami sužinoti, kaip panaikinti internetinių puslapių stebėjimą „Google Analytics“ slapukais, galite aplankyti:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
NUORODOS Į KITUS TINKLAPIUS
Mūsų svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į kitus tinklapius už kurių turinio teisingumą ir atitikimą galiojantiems teisės
aktams UAB „Kestarolis“ neatsako.
Kilus klausimų ar norėdami įgyvendinti savo teises, susisiekite su mumis el. paštu vytautas@kestarolis.lt arba kitais šioje
svetainėje nurodytais būdais.

