
 
 

 „EJOT“ duomenų privatumo politika 
2018-05-25 būsena 

 
Visų pirma, „EJOT“ dėkoja jums už susidomėjimą mūsų įmonės internetine svetaine. Be to, mums 

svarbi jūsų asmens duomenų apsauga, kada naudojatės mūsų internetiniu prisistatymu. Asmens duomenys 
yra visi asmeniškai su jumis susiję duomenys, pavyzdžiui, vardas, adresas, el. pašto adresas. Toliau 
pateiktoje informacijoje norėtume jus informuoti apie duomenų tvarkymo pobūdį, naudojimą, tikslą ir 
apribojimus. „EJOT“ užtikrina, jūsų duomenys renkami ir naudojami laikantis atitinkamų asmens duomenų 
apsaugos reglamentų. 

 
1. Kontrolierius 
Kontrolierius, atsakingas už jūsų duomenų rinkimą, tvarkymą ir naudojimą, kaip apibūdinta BDAR 

4.7 p., aprašytas tekste. 
 

2. Duomenų privatumo politikos ribų apibrėžimas 
„EJOT“ interneto svetainės gali nukreipti į trečiųjų šalių interneto svetaines (pavyzdžiui, socialinius 

tinklus), kurioms nėra aiškiai taikoma ši duomenų privatumo politika. 
 
3. Informacija apie duomenų tvarkymą už Europos Sąjungos (ES) ir Europos ekonominės erdvės 

(EEE) ribų 
Visi „EJOT“ naudojami serveriai yra Europos Sąjungoje. Naudojant „Google Analytics“ gali būti 

taikoma išimtis (žr. toliau „10. Internetinių analizės įrankių naudojimas"). 
 
4. Asmens duomenų rinkimo ir naudojimo pobūdis, apimtis ir tikslas 
Rinkimas 
Standartiškai „EJOT“ renka duomenis jums naudojantis mūsų internetine svetaine. Tuo atveju, kada 

mūsų internetine svetaine naudojatės vien tik informaciniais tikslais, t. y. jeigu nesiregistruojate ir 
nepateikiate informacijos kitais būdais, mes renkame tik tuos asmens duomenis, kuriuos mūsų serveriams 
pateikia jūsų naršyklė. Jeigu norite peržiūrėti mūsų internetinę svetainę, mes renkame toliau nurodytus 
duomenis, kurių mums reikia, kad būtų galima atvaizduoti internetinę svetainę ir užtikrinti stabilumą bei 
saugumą: 

– IP adresas; 
– užklausos duomenys ir laikas; 
– laiko zonos skirtumas lyginant su Grinvičo laiku (GMT); 
– prašomas turinys (konkretus puslapis); 
– prieigos būsena (HTTP būsenos kodas); 
– visų persiunčiamų duomenų kiekis; 
– internetinė svetainė, iš kurios pateikta užklausa; 
– interneto naršyklė; 
– operacinė sistema ir jos sąsaja; 
– interneto naršyklės kalba ir versija. 

Tačiau, remdamiesi šiais duomenimis mes negalime daryti išvadų apie jūsų asmenį. Kiti asmens 
duomenys bus saugomi tik gavus jūsų sutikimą arba jeigu šios informacijos reikia registracijos, loterijos arba 
sutarties vykdymo kontekste. 

 
Naudojimas 
Visi „EJOT“ interneto svetainėje surinkti asmenins duomenys yra naudojami išskirtinai tik interneto 

svetainės techniniam administravimui, individualiam palaikymui, klientų administravimui, rinkodarai, 
užsakytų prekių ir naujienlaiškių siuntimui, ir tik tiek, kiek tai yra būtina. Jūsų duomenys turėtų padėti mums 
nuolat gerinti mūsų internetines svetaines ir kuo labiau palengvinti jų naudojimą. 
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Vykdant vyriausybinius ir administracinius nutarimus, valdžios institucijoms ir vyriausybinėms 

agentūroms gali būti atskleisti asmenins duomenys, kurių reikia teisiniams reikalavimams įvykdyti. Atskleisti 
duomenis trečiosioms šalims, t. y. tik partnerių įmonėms ir paslaugų tiekėjams, galima tik tada, jeigu pagal 
sutartį mums tai yra privaloma, ir tik tiek, kiek tai būtina. Pavyzdžiui, kai tai susiję su svetainės veikimu ar 
užsakymų tvarkymu. Asmens duomenų atskleidimo atveju, kruopščiai parenkame partnerių įmones ir 
paslaugų teikėjus. Jei užsakome jų paslaugas, jie įsipareigoja laikytis mūsų instrukcijų, yra reguliariai 
kontroliuojami ir įsipareigoję užtikrinti konfidencialumą. Kiek tai yra reikalinga, sutartys dėl duomenų 
tvarkymo su jais yra sudaromos iš anksto, taip pat yra numatomos duomenų apsaugos taisyklės.  

 
5. Mūsų elektroninių parduotuvių naudojimas (jeigu tai yra siūloma mūsų interneto svetainėje) 
Jeigu norite užsisakyti mūsų elektroninėse parduotuvėse, sutarties sudarymui būtina sukurti kliento 

paskyrą ir pateikti savo asmens duomenis, kurių mums reikia jūsų užsakymui įvykdyti. Privaloma 
informacija, reikalinga sutarčių vykdymui, pvz., įmonė, vardas, pavardė, el. pašto adresas ir telefono 
numeris, pažymėti atskirai. Papildoma informacija pateikiama savanoriškai. Mes tvarkome jūsų pateiktus 
duomenis tam, kad įvykdytume jūsų užsakymą. Šiuo tikslu mes galime perduoti jūsų mokėjimo duomenis  
mus aptarnaujančiam bankui, o pristatymo adresą – logistikos įmonei. Teisinis pagrindas tam yra BDAR 
6.1(b) p. Dėl komercinių ir mokesčių taisyklių mes privalome dešimt metų saugoti jūsų adresą, mokėjimo ir 
užsakymo duomenis. 

 
 
6. „CAD & more“ (jeigu tai yra siūloma mūsų interneto svetainėje) 
„EJOT“ palaiko internetinę paslaugų zoną „CAD & more“ (CAD ir daugiau), skirtą „EJOT“ pramoninio 

skyriaus klientams. Tam, kad galėtumėte ja naudotis, pirmiausia turite užsiregistruoti ir sulaukti, kol 
aktyvinsime paskyrą. Kadangi jums perduodama patikimiems asmenims skirta informacija, pirmiausia 
turime patikrinti jūsų tapatybę. Būtina nurodyti privalomų įrašų duomenis, tokius kaip naudotojo vardą, el. 
pašto adresą, vardą, pavardę, telefono numerį ir įmonę. Būdami prisijungę, jūs mums pranešate, kokius 
failus atsisiunčiate ir kokius skaičiavimus atliekate. Dėl to, mūsų pardavimo skyriaus darbuotojai gali suteikti 
jums visapusišką pagalbą. 

 
 
7. Naujienlaiškis (jeigu tai yra siūloma mūsų interneto svetainėje) 
Tam, kad sužinotumėte naujausią „EJOT“ informaciją, mūsų interneto svetainėje galite 

užsiprenumeruoti nemokamą naujienlaiškį. Naujienlaiškio prenumeratoje naudojame vadinamąją dvigubos 
registracijos procedūrą. Tai reiškia, kad užsiregistravus, mes atsiųsime el. laišką jūsų nurodytu el. pašto 
adresu, kuriame bus prašoma patvirtinti, kad norite gauti naujienlaiškį. Be to, mes saugome jūsų 
naudojamus IP adresus ir registracijos bei patvirtinimo laiką. Šios procedūros tikslas yra įrodyti jūsų 
registraciją ir prireikus informuoti jus apie galimą piktnaudžiavimą jūsų asmens duomenimis. 

 
Registruojantis dėl naujienlaiškio, pateikti duomenys bus naudojami tik naujienlaiškio 

administravimui, jei nesutiksite su kitokiu jų panaudojimu. Teisinis pagrindas tam yra BDAR 6.1(a) p. Taip 
pat leidžiama atšaukti sutikimą naudoti duomenis, susijusius su naujienlaiškiu. Tai galite padaryti patys, 
paspaudę mygtuką „atsisakyti naujienlaiškio“ pačiame naujienlaiškyje arba nusiųsti el. laišką adresu 
naujienos@ejot.lt 

 
Mes vertiname naudotojo elgesį, laikydamiesi duomenų apsaugos taisyklių, ir be kitų dalykų 

gauname gavimo ir perskaitymo patvirtinimą, bei informaciją apie nuorodas, kurios paspaudžiamos mūsų 
naujienlaiškyje, pvz., paspaudimų skaičių, datą ir laiką. 
 

8. Kreipimasis el. paštu arba per kontaktinę formą (jeigu tai yra siūloma mūsų interneto 
svetainėje) 
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Norėdami susisiekti su „EJOT“, galite mums parašyti el. paštu arba atsiųsti mums savo kontaktinę 
informaciją atitinkamoje formoje. Ši informacija naudojama tik susisiekti su jumis ir aptarti jūsų prašymus. 

 
Jei atsiųsite mums prašymą el. paštu, mes laikysime iš jūsų gautus duomenis griežtai 

konfidencialia informacija ir tvarkysime juos tik tiek, kiek būtina.  
 
9. Slapukų naudojimas 
Kai naudojatės mūsų svetaine, jūsų kompiuteryje išsaugomi slapukai. Slapukai yra maži tekstiniai 

failai, saugomi jūsų kompiuteryje, suteikiantys mums tam tikros informacijos. Slapukai negali paleisti 
programų ar perkelti į jūsų kompiuterį virusų. Juos naudojant interneto pasiūlymai tampa patogesni ir 
efektyvesni. 

 
Toliau yra paaiškinti šioje svetainėje naudojamų slapukų tipų taikymo sritys ir veikimas: 

– Laikini slapukai: tokie slapukai automatiškai pašalinami jums uždarius naršyklės langą. Tai apima 
seansų slapukus. Jie saugo vadinamąjį sesijos identifikatorių, per kurį įvairias jūsų naršyklės 
užklausas galima priskirti prie bendrosios sesijos. Tai suteikia galimybę atpažinti jūsų kompiuterį, kai 
sugrįžtate į mūsų svetainę. Sesijos slapukai pašalinami, kai atsijungiate arba uždarote naršyklę. 

– Nuolatiniai slapukai: tokie slapukai automatiškai pašalinami po numatyto laikotarpio, kuris gali 
skirtis, priklausomai nuo slapuko. Savo naršyklės saugos nustatymuose galite bet kada pašalinti 
slapukus. 

 
Savo naršyklės nustatymus galite konfigūruoti pagal savo pageidavimus, pavyzdžiui, kad 

atsisakytumėte priimti trečiųjų šalių slapukus arba bet kokius slapukus. Atkreipkite dėmesį, kad negalėsite 
naudotis visomis šios svetainės funkcijomis. 

 
Taip pat atkreipkite dėmesį į informaciją apie slapukus, pateiktą 10-ame skyriuje „Internetinių 

analizės įrankių naudojimas“. 
 
 
10. Internetinių analizės įrankių naudojimas 
Šioje internetinėje svetainėje naudojamas internetinės analizės įrankis „Google Analytics“, 

tiekiamas „Google Inc.“ („Google“). „Google Analytics“ naudoja vadinamuosius „slapukus“ – tekstinius 
failus, saugomus jūsų kompiuteryje, kurie suteikia galimybę analizuoti, kaip naudojatės svetaine. Slapuko 
sugeneruota informacija apie jūsų naudojimąsi šia svetaine paprastai yra perduodama į „Google“ serverį, 
esantį JAV, ir ten saugoma. Atkreipkite dėmesį, kad šiame tinklalapyje mes naudojame „IP anonimizavimo 
suaktyvinimo“ (tai vadinamąjį IP maskavimą) pridedant kodą „anonymizelp“, kad „Google“ sutrumpintų 
jūsų IP adresą Europos Sąjungos (ES) valstybėse narėse arba kitose Europos ekonominės erdvės (EEE) 
sutarties valstybėse. Visas IP adresas siunčiamas į JAV esantį „Google“ serverį ir sutrumpinamas ten tik 
išimtiniais atvejais. „Google“ naudos šią informaciją šios svetainės operatoriaus „EJOT“ vardu, kad įvertintų 
svetainės naudojimą, sudarytų ataskaitas apie veiklą svetainėje ir teiktų „EJOT“ kitas paslaugas, susijusias su 
internetinės svetainės ir interneto naudojimu. 

 
„Google Analytics“ kontekste jūsų naršyklės pateiktas „IP adresas“ nebus susietas su kitais 

„Google“ duomenimis. 
 
Slapukų saugojimą galite uždrausti atitinkamuose interneto naršyklės nustatymuose. Tačiau, 

atkreipiame dėmesį, kad tokiu atveju negalėsite naudotis kai kuriomis šios svetainės funkcijomis. Be to, 
galite uždrausti „Google“ rinkti slapukų sugeneruotus duomenis, susijusius su tuo, kaip naudojate mūsų 
internetinę  
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svetainę (įskaitant jūsų IP adresą) ir tvarkyti šiuos duomenis, atsisiųsdami ir įdiegdami naršyklės priedą, 
prieinamą per šią nuorodą: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 

 
Mes naudojame „Google Analytics“, kad galėtume analizuoti ir reguliariai tobulinti mūsų svetainės 

naudojimą. Naudodamiesi surinkta statistine informacija galime patobulinti savo pasiūlymą ir padaryti jį 
įdomesnį jums kaip naudotojui. Išskirtiniais atvejais, kada asmens duomenys yra perduodami į JAV, 
„Google“ įsipareigojo laikytis ES–JAV „Privacy Shield“ privatumo apsaugos nuostatų 
https://www.privacyshield.gov/EU-us-Framework. Teisinis pagrindas „Google Analytics“ naudojimui yra 
BDAR 6.1(f) p. 

 
 
11. Socialinių tinklų įskiepių naudojimas 
Šiuo metu „EJOT“ nenaudoja jokių socialinių tinklų įskiepių. 
 
 
12. Informacija apie apsaugos priemones ir jų paaiškinimas 
„EJOT“ siekia apsaugoti surinktus jūsų duomenis nuo bet kokios įtakos, pavyzdžiui, nuo atsitiktinio 

ar tyčinio manipuliavimo, praradimo, sunaikinimo ar nesankcionuotos prieigos. Mes įgyvendiname 
technines ir organizacines priemones, kurias pritaikome prie naujausių technologijų. Be to, visi darbuotojai 
ir kiti įgalioti asmenys yra įpareigoti saugoti duomenų slaptumą. 

 
 

13. Jūsų teisės 
Jūs turite šias teises, susijusias su savo asmens duomenimis: 

– teisę susipažinti su duomenimis (BDAR 15 str.); 
– teisę reikalauti ištaisyti duomenis (BDAR 16 str.) arba ištrinti duomenis (BDAR 16 str.); 
– teisę apriboti duomenų tvarkymą (BDAR 18 str.); 
– teisę į duomenų perkeliamumą (BDAR 20 str.); 
– teisę nesutikti (BDAR 21 str.). 

Pateikus prašymą, „EJOT“ suteiks jums informacijos, ar apie jus esame surinkę asmens duomenų ir 
kokie duomenys surinkti, laikantis taikytinų įstatymo nuostatų. Mes visada stengiamės turėti naujausius ir 
teisingus duomenis. Jeigu, nepaisant mūsų pastangų užtikrinti, kad duomenys būtų tikslūs ir atnaujinti, 
„EJOT“ surinktų neteisingą informaciją, jūsų prašymu, ją ištaisysime kaip įmanoma greičiau. Savo prašymus 
galite siųsti šiais el. pašto adresais: naujienos@ejot.lt 

 
Pagal BDAR 77 str. taip pat turite teisę pateikti skundą duomenų apsaugos priežiūros institucijai 

dėl to, kaip tvarkome jūsų asmens duomenis, ypač valstybėje narėje, kurioje jūs gyvenate, kurioje yra jūsų 
darbo vieta arba kurioje įvyko tariamas pažeidimas. 

 
14. Duomenų privatumo politikos pakeitimas 
Atsižvelgdami į duomenų tvarkymo eigą ir susijusius teisinius pakeitimus, mes privalome 

retkarčiais pritaikyti šią duomenų privatumo politiką. Prašome visada naudoti naujausią mūsų duomenų 
privatumo politikos versiją. 

 
 
15. Duomenų apsaugos pareigūno pasiekiamumas 
Jei turite klausimų, pasiūlymų ar nusiskundimų dėl duomenų apsaugos, susijusios su „EJOT“ arba 

su „EJOT“ naudojamomis internetinėmis svetainėmis, kreipkitės į mūsų duomenų apsaugos pareigūną: 
 
Grupės duomenų apsaugos pareigūnas 
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http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
https://www.privacyshield.gov/EU-us-Framework


 
 
EJOT Group 
Im Herrengarten 1 
57319 Bad Berleburg – Germany (Vokietija) 
datenschutz@ejot.com 
dataprotection@ejot.com 
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