RETAIL DRAMA PRODUCER

PRIVATUMO POLITIKA

Bendra informacija
inChase UAB (toliau – Duomenų valdytojas) šia privatumo politika (toliau –
Privatumo politika) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis
Duomenų valdytojo valdoma interneto svetaine. Privatumo politikos nustatytos
sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir /ar
paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę,
televizorių ar kt.) naudojate.
Duomenų valdytojo rekvizitai:
inChase UAB
Įmonės kodas 300867823
PVM mokėtojo kodas LT100003389818
Adresas: J. Basanavičiaus 8A-4, 01118 Vilnius
IBAN: LT83 3500 0100 0204 2523, Paysera LT, UAB, EVIULT21XXX
Tel. +370 686 07007
El. pašto adresas contact@inchase.net

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Privatumo politiką, nes, kiekvieną kartą
lankydami Duomenų valdytojui priklausančią interneto svetainę sutinkate su
sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo politikoje. Jei nesutinkate su šiomis
sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėje, nesinaudoti mūsų turiniu ir/ar
paslaugomis.
Patvirtiname, kad Duomenų valdytojo svetainės lankytojų duomenys bus renkami
laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų
reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos
techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie
svetainės lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir
pakeitimų.
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Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per
mūsų svetainę. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami
asmeninę informaciją, turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.
Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos
Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679.

Kokią informaciją apie jus renkame?
Tiesiogiai Jūsų pateikiama informacija (kuriant paskyrą arba pateikiant užsakymą):
•
•
•
•
•

Vardas ir Pavardė;
Elektroninio pašto adresas;
Įmonės pavadinimas (jeigu pateikiama);
Adresas;
Telefono numeris.

„SLAPUKAI“ IR VIETINĖ SAUGOJIMO POLITIKA
Naudodamiesi šiuo tinklalapiu su įjungtais naršyklės „slapukais“ ir vietinės
saugyklos nustatymais, turite priimti mūsų „slapukų“ naudojimą pagal šią politiką.
Norėdami išvengti „slapukų“, juos galite išjungti žiniatinklio naršyklėje.
Ši politika yra mūsų privatumo politikos dalis ir paaiškina:
•
•
•
•
•

Kas tai yra „slapukas“?
Kam naudojami „slapukai“?
Kas yra vietinė saugykla?
Kas yra trečiųjų šalių „slapukai“?
Kaip blokuoti arba ištrinti „slapukus“?
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KAS YRA „SLAPUKAS“?
„Slapukai“ yra nedideli laikini failai, saugomi naršymo įrenginyje (kompiuteryje,
telefone, planšetiniame kompiuteryje ir pan.) kai lankotės tinklalapyje. „Slapukai“
įgalina tinklalapį saugoti jūsų prietaise reikalingą informaciją, reikalingą, kad tam
tikros svetainės funkcijos veiktų.
Kai jūsų prietaise yra sukurtas „slapukas“, saugoma ši informacija:
•
•
•

Interneto svetainės, kuri sukūrė „slapuką“, adresas (domenas).
„Slapuko“ trukmė (gali išlikti tik keletą minučių ar keletą metų).
„Slapuko“ turinys.

Bet kuriuo metu galite perkonfigūruoti savo žiniatinklio naršyklės nustatymus, jei
norite blokuoti tam tikros svetainių „slapukų“ naudojimą. Taip pat galite ištrinti ir
anksčiau išsaugotus „slapukus“.

KAM NAUDOJAMI „SLAPUKAI“?
•

•
•

•
•

•

Esminiai „slapukai“. Techniniai „slapukai“, reikalingi jūsų duomenų srautui
valdyti tinklalapyje arba kad išliktumėte prisijungę. Jei juos užblokuosite,
tam tikros tinklalapio dalys gali netinkamai veikti.
Specializuoti „slapukai“. Būtini prisiminti tam tikras vartotojo
pageidaujamas nuostatas.
Analitiniai „slapukai“. Šie „slapukai“ mums ir tretiems asmenims padeda
užregistruoti, iš kokių vietų apsilankoma, ir kaip naudotojai sąveikauja su
tinklalapiu, kad galėtume kurti analitiką, padedančią tobulinti svetainės
struktūrą ir turinį.
Reklaminiai „slapukai“. Šie „slapukai“ naudojami tvarkyti matomiems
reklaminiams skelbimams, jų turiniui ir dažnumui.
Elgesiu grindžiamos reklamos „slapukai“. Šie „slapukai“ padeda stebėti jūsų
naršymo elgseną, kad būtų galima sukurti profilį, skirtą jums tinkamų
reklamų nustatymui.
Socialiniai „slapukai“. „Slapukai“, kurių reikia prisijungti prie savo socialinių
tinklų, norint dalytis turiniu.
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KAS YRA VIETINĖ SAUGYKLA?
Vietinė saugykla yra tinklalapio sukurtas failas jūsų įrenginyje. „Slapukai“ yra tik
vienas iš vietinio saugojimo būdų, tačiau yra ir kitų. Svarbu, kad su jais būtumėte
susipažinę, kad galėtumėte juos užblokuoti arba ištrinti jų saugomus duomenis:
•

•

•

•

Naršyklės vietinė saugykla. Kai kuriose svetainėse duomenų saugojimui
naudojamos „sesijos saugyklos“ („sessionStorage“) ir „vietinės saugyklos“
(„localStorage“); „sesijos saugykla“ yra skirta laikinam saugojimui, o „vietinė
saugykla“ – nuolatiniam. Galite jas panaikinti ištrindami savo naršyklės
istoriją.
Flash vietinė saugykla („Flash vietiniai bendri objektai“ (angl. „Flash Local
Shared Objects“)). Flash yra naršyklės įskiepis (plug-in), naudojamas
interaktyviam ir multimedijos turiniui pridėti prie svetainių. Flash gali
saugoti duomenis jūsų įrenginyje.
Silverlight vietinė saugykla („Izoliuoti objektai“ (angl. „Isolated Objects“)).
Silverlight yra naršyklės įskiepis (plug-in), naudojamas interaktyviam ir
multimedijos turiniui pridėti prie svetainių. Silverlight gali saugoti duomenis
jūsų įrenginyje.
Žiniatinklio švyturys yra stebėjimo metodas, kurį sudaro įterptas į svetainę
vaizdas. Jūsų naršyklei prisijungus prie serverio, kuriame yra paveikslėliai,
kuriuos reikia atsisiųsti, jūsų prieiga bus stebima. Kai kuriais atvejais
interneto švyturėliai yra labai maži arba permatomi paveikslėliai, todėl
naudotojas jų nepastebi.

KAS YRA TREČIŲJŲ ŠALIŲ „SLAPUKAI“?
Daugelyje tinklalapių yra trečiųjų šalių pateiktos savybės / funkcijos, tokios kaip:
•
•
•
•
•

Tinklalapio naudojimo analizė.
Interaktyvūs žemėlapiai.
Vaizdo ir multimedijos elementai.
Dalijimosi socialiniuose tinkluose mygtukai.
Reklama.
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Šių funkcijų teikėjai gali naudoti „slapukus“ ir vietinę saugyklą, kad galėtų stebėti
jūsų naršymo elgseną, pagal kurią galėtų sukurti profilį, kuriame būtų rodomi jūsų
interesus atitinkanti reklama.

Naršydami šiame tinklalapyje su įjungtais „slapukais“ ir vietine saugykla, turite
priimti tiekėjų privatumo politiką, susijusią su šiomis savybėmis / funkcijomis :
Svetainės savybė
/ funkcija

Trečioji
šalis,
teikianti
funkciją

Trečiosios šalies privatumo politika

„Google
Analytics“

„Google,
Inc“

http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html

Google funkcijos
(žemėlapiai,
YouTube ir pan.)

„Google,
Inc“

http://www.google.com/policies/privacy/

Kai kurios iš šių funkcijų seka jūsų naršymą, kad būtų galima sukurti jūsų interesus
atitinkantį profilį ir rodyti jums aktualius skelbimus. „Slapukai“ ir vietinė saugykla yra
įrankiai, kurių pagalba yra kaupiama naršymo elgsena.

KAIP BLOKUOTI ARBA IŠTRINTI „SLAPUKUS“?
Dauguma naršyklių leidžia visiškai išjungti „slapukų“ naudojimą. Jos taip pat leidžia
ištrinti „slapukus“, kuriuos sukūrė konkretūs domenai / tinklalapiai. Norėdami
sužinoti, kaip tai atlikti, apsilankykite naršyklės pagalbos puslapyje.
Informacija taip pat pateikiama interneto naršyklės internetiniuose pagalbos
puslapiuose:
•
•
•

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/block-enable-orallow-cookies
Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookieswebsite-preferences
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•
•
•
•

•
•

•

Safari:
https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=en_US&locale=es_ES
IOS Safari: https://support.apple.com/en-us/HT201265
Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/
Kai kuri informacija gali būti saugoma naršyklės vietinėje saugykloje,
„Flash“ vietinėje saugykloje ir „Silverlight“ vietinėje saugykloje. Norėdami ją
ištrinti:
Norėdami ištrinti naršyklės vietinę saugyklą, ištrinkite naršyklės istoriją.
Norėdami ištrinti vietinę „Flash“ saugyklą, prašome kreiptis į Adobe
pagalbos puslapius:
http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help
/settings_manager07.html
Kad „Google Analytics“ negalėtų naudoti slapukų: „Google Analytics“ Optout naršyklė Add-on, galite ją atsisiųsti per
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Norėdami gauti pagalbos apie kitą naršymo programinę įrangą arba jei turite
klausimų apie „slapukus“, naudojamus šioje svetainėje, prašome susisiekti su
mumis elektroniniu paštu info@supernuolaida.lt
Nepamirškite: jei blokuosite „slapukus“, gali būti, kad tam tikros paslaugos ar
funkcijos veiks netinkamai.
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