Internetinės parduotuvės „Simple“ nuostatai
Priedas Nr.3
PRIVATUMO POLITIKA
Interneto svetainė, prieinama domene „Simple-cp.com/lt/“ (toliau - svetainė), yra akcinės bendrovės
„Creative Products“ S.A., kurios buveinė registruota Varšuvoje, Krakowiaków g. 16, įtraukta į
nacionalinio teismo registrą, tvarkomą Varšuvos apygardos teismo XIII Komercinio skyriaus,
numeriu KRS 0000356847, įmonės kodas (REGON) 013192742, mokesčių mokėtojo kodas
(NIP) 526-23-47-380, įstatinio kapitalo dydis 500 000 Lenkijos zlotų, kuris visas sumokėtas,
nuosavybė.
I.

Sąvokos
1. Pardavėjas / Administratorius – akcinė bendrovė „Simple Creative Products“ S.A., kurios
buveinė registruota Varšuvoje, Krakowiaków g. 16, įtraukta į nacionalinio teismo registrą,
tvarkomą Varšuvos apygardos teismo XIII Komercinio skyriaus, numeriu KRS 0000356847,
įmonės kodas (REGON) 013192742, mokesčių mokėtojo kodas (NIP) 526-23-47-380, įstatinio
kapitalo dydis 500 000 Lenkijos zlotų, kuris visas sumokėtas, el.pašto adresas esklep@simple.pl, kontaktinio telefono numeris + 48 (22) 479 44 44, nuosavybės teise valdanti
internetinę parduotuvę „Simple“, prieinamą domene „Simple-cp.com/lt/“.
2. Klientas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra
apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris
turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis
asmuo ar organizacinis vienetas, kuris nėra juridinis asmuo, kuriam specialios nuostatos
suteikia teisinius įgaliojimus ir kuris atlieka arba ketina atlikti užsakymus ar naudojasi kitomis
internetinės parduotuvės paslaugomis; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti
atstovai.
3. Šalys – Pardavėjas ir Klientas kartu.
4. Pardavėjo partneris – fizinis ar juridinis asmuo parduodantis prekes ar teikiantis paslaugas
Interneto parduotuvei, taip pat fizinis ar juridinis asmuo, pasitelkiamas norint įvykdyti Kliento
užsakymą.
5. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio
tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais
duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio,
psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
6. Internetinė parduotuvė / svetainė / parduotuvė – internetinė paslauga, prieinama adresu
www.e-simple-cp.com arba www.simple-cp.com, per kurią Klientas gali pirkti prekes iš
Pardavėjo.
7. Prekės – kilnojamieji daiktai, pateikiami Internetinėje parduotuvėje, kurie gali būti pirkimopardavimo sutarties objektu. Atskirai vartojamos sąvokos „prekė“, „prekės“ reiškia tiek
vienaskaitą, tiek daugiskaitą.
8. Slapukai – tai nedidelė teksto rinkmena, kurią lankomas interneto tinklalapis išsaugo
kompiuteryje, mobiliajame telefone ar kitame išmaniajame įrenginyje. Ši rinkmena turi unikalų
numerį, padedantį tinklalapio valdytojui atskirti naudojamą įrenginį ir stebėti jo veiksmus
internete, todėl interneto tinklalapis gali kurį laiką atsiminti atliktis veiksmus (pavyzdžiui,
įsigytas prekes) ar parinktis (pavyzdžiui, registracijos vardą ir kitus suvestus duomenis).

9. Nuostatai – patvirtinti ir galiojantys Internetinės parduotuvės www.Simple-cp.com/lt/ nuostatai.
10. Privatumo politika – šis Pardavėjo patvirtintas dokumentas, kuriame yra numatytos
pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis
www.Simple-cp.com/lt/.
11. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti
asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.
2. Bendrosios nuostatos:
1. Kiekvienas lankytojas, apsilankęs svetainėje, automatiškai tampa jos vartotoju šio teisinio
dokumento prasme. Visas turinys, pateiktas svetainėje, yra saugomas pagal Autorių teisių ir
gretutinių teisių įstatymą. Pažeidus šio įstatymo reikalavimus, taikytina civilinė ir baudžiamoji
atsakomybė.
2. Administratorius neatsako už bet kokios žalos, susijusios su interneto svetainėje patalpinta
informacija, padarymą arba dėl jos neteisėto naudojimo, išskyrus atvejus, kai tokia atsakomybė
yra privaloma pagal visuotinai taikomų įstatymų reikalavimus, visų pirma pagal vartotojų teisės
nuostatas.
3. Privatumo politikoje numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo
taisyklės Klientui perkant Internetinės parduotuvės siūlomas prekes.
4. Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti Internetinės parduotuvės Klientų Asmens duomenis
nuo neteisėto naudojimo.
5. Klientas laikomas susipažinusiu su šia Privatumo politika ir ją perskaitęs, kai išreiškia sutikimą
tvarkyti jo Asmens duomenis.
6. Su Privatumo politika galima susipažinti bet kuriuo metu Interneto parduotuvės svetainėje.
7. Administratorius pasilieka teisę įvesti pakeitimus svetainės turinyje, įskaitant šią Privatumo
politiką. Taip pat administratorius yra įgaliotas ištaisyti svetainėje pateiktą informaciją, atlikti
duomenų atnaujinimą ar konkretaus turinio pašalinimą, be išankstinio įspėjimo vartotojams.
9. Apie visus būsimus Privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus Klientai visuomet bus
informuoti naująją Privatumo Politikos redakciją paskelbiant Interneto parduotuvės svetainėje.
3. Asmens duomenų saugojimo ir naudojimo tvarka, koregavimas, pildymas ir ištrynimas
1. Administratorius yra duomenų valdytojas pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo
nuostatas.
2. Apsipirkti Interneto parduotuvėje gali registruoti ir neregistruoti vartotojai.
3. Administratorius pareiškia, kad vartotojas, naršydamas svetainėje, lieka anonimiškas iki
elektroninio informacinio biuletenio (toliau - Naujienlaiškis) pasirašymo arba svetainėje
pateiktos kontaktų / registracijos formos užpildymo.
4. Klientas, užsakydamas prekes, Pardavėjui privalo nurodyti – vardą, pavardę, aktyvų el. pašto
adresą, o kai tai reikalinga tinkamam prekių pristatymo įvykdymui - ir gyvenamosios vietos
adresą, aktyvų telefono numerį kontaktavimui. Klientas yra atsakingas už teisingų savo
duomenų pateikimą.
5. Asmenys, pildydami registracijos formą sąskaitos sukūrimui, Pardavėjui papildomai nurodo
slaptažodį, norimą naudoti vėlesniems prisijungimams prie sąskaitos.

6. Pardavėjas patvirtina, jog Kliento nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi tik siekiant
tinkamai suteikti Klientams Interneto parduotuvėje teikiamas paslaugas (įskaitant teisę
dalyvauti akcijose). Klientas sutinka, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas,
telefono numeris, IP adresas Interneto parduotuvės būtų tvarkomi Klientų aptarnavimo,
užsakymų valdymo tikslais.
7. Interneto parduotuvė suteikia Klientui teisę registruojantis Interneto parduotuvėje arba pateikiant
užsakymą išreikšti savo sutikimą ar nesutikimą, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto
adresas, telefono numeris, IP adresas Interneto parduotuvėje būtų tvarkomi ir tiesioginės
rinkodaros tikslais. Pardavėjas taip pat patvirtina, jog Kliento nurodyti Asmens duomenys bus
tvarkomi Pardavėjo veiklos analizės ir Tiesioginės rinkodaros tikslais, jeigu tokį sutikimą
Klientas suteiks ir nepanaikins. Nustatoma Asmens duomenų naudotinų Tiesioginės rinkodaros
tikslais saugojimo trukmė – 2 metai nuo Kliento paskutinio pasinaudojimo Interneto
parduotuvės paslaugomis arba 2 metai nuo to momento, kai Klientas išreiškia prieštaravimą dėl
jo Asmens duomenų tvarkymo Tiesioginės rinkodaros tikslais.
8. Jei Klientas po prekių įsigijimo nepageidauja, kad jo Asmens duomenys būtų naudojami šioje
Privatumo politikoje nurodytais tikslais, Klientas savo atsisakymą gali pateikti prisijungęs prie
savo Sąskaitos arba informavęs apie tai Pardavėją el. paštu arba paštu.
9. Pardavėjas be Kliento aiškaus sutikimo įsipareigoja neatskleisti jo Asmens duomenų tretiesiems
asmenims, išskyrus šiuos atvejus:
9.1. jei yra Kliento sutikimas Asmens duomenų atskleidimui;
9.2. vykdant užsakymą ar teikiant kitas paslaugas – Pardavėjo partneriams, teikiantiems prekių
pristatymo ar kitas su Kliento užsisakymo vykdymu susijusias paslaugas;
9.3. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;
9.4. jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.
10. Pardavėjo partneriai jiems užsakymų įvykdymui patikėtais Klientų asmens duomenimis turi
teisę disponuoti tik tokiomis pat sąlygomis kaip Pardavėjas ir tik tiek, kiek būtina konkrečiai
funkcijai atlikti / duomenų pateikimo tikslui realizuoti.
11. Klientas turi šias teises:
11.1. pateikęs užklausą Pardavėjui raštu susipažinti su Pardavėjo turimais savo Asmens
duomenimis. Informacija Klientui pateikiama jo nurodytu elektroninio pašto adresu;
11.2. pateikęs prašymą Pardavėjui raštu reikalauti panaikinti Sąskaitos arba sustabdyti Asmens
duomenų tvarkymo veiksmus, kai Asmens duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų
teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų, išskyrus Privatumo politikoje numatytus
atvejus;
11.3. nesutikdamas su Privatumo politika nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys. Tokiu
atveju Klientas neturės galimybės įsigyti prekių Interneto parduotuvėje;
11.4. tiek iš karto išreikšdamas savo nesutikimą, tiek pateikdamas vėlesnį pranešimą nesutikti, kad
jo Asmens duomenys būtų tvarkomi Tiesioginės rinkodaros tikslais.
12. Prekių atsiėmimo metu Pardavėjui, kurjerių tarnybos darbuotojui pateiktas susipažinti Kliento
asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame esantys Kliento duomenys naudojami tik
tinkamam asmens tapatybės identifikavimui.
13. Klientas sutikdamas su šia Privatumo politika, sutinka, kad jo Asmens duomenys būtų
naudojami siekiant įvykdyti jo užsakymą, įskaitant sutinka, kad jo Asmens duomenys bus
perduoti Pardavėjo partneriams.

14. Kliento Asmens duomenys teikiami į Europos Sąjungos valstybes nares ar į kitas užsienio
valstybes tokiomis pat sąlygomis ir tvarka, kaip ir Lietuvos Respublikoje esantiems subjektams
ir tik tikslams, numatytiems šioje Privatumo politikoje.
15. Pardavėjas Asmens duomenis saugo tiek, kiek šis asmuo naudojasi Interneto parduotuvės
paslaugomis, išskyrus atvejus, nurodytus šioje Privatumo politikoje. Po Sąskaitos panaikinimo
Kliento Asmens duomenys gali būti saugomi Asmens duomenų valdytojo serveryje 2 metus
nuo Kliento paskutinio pasinaudojimo Interneto parduotuvės paslaugomis arba 2 metus nuo to
momento, kai Klientas išreiškia prieštaravimą dėl jo Asmens duomenų tvarkymo. Išimtiniais
atvejais, pavyzdžiui, teisėsaugos institucijoms pageidaujant, Asmens duomenys gali būti
saugomi ir ilgiau.
16. Pardavėjas vidinių organizacinių ir techninių priemonių pagalba užtikrina, jog Kliento
pateikiami Asmens duomenys būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto
Asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės,
sukčiavimo bei Asmens duomenų apsaugos lygis atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų
reikalavimus.
17 Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.
18. Klientas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie Interneto parduotuvės Slaptažodį
ir prisijungimo vardą, bei kitus duomenis. Klientas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems
tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis,
jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam teko prieinami, ir iš karto apie matomus
pažeidimus informuoti Pardavėją.
19. Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Klientas turi pateikti
Pardavėjui raštu vienu iš šių būdų: 1) įteikdamas tokį prašymą ar nurodymą Pardavėjui
tiesiogiai adresu Varšuva, Krakowiaków g. 16, 2) išsiųsdamas tokį prašymą ar nurodymą
elektroninio pašto adresu e-sklep@simple.pl. Pardavėjas, gavęs tokį prašymą ar nurodymą, ne
vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pateikia Klientui atsakymą bei atlieka
prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti. Kliento prašymu atsakymas turi būti
pateiktas raštu.
20.

Administruodamas Interneto parduotuvę ir
Administratorius gali naudoti Klientų IP adresus.

diagnozuodamas

galimus

sutrikimus

21. Klientas suteikia teisę Interneto parduotuvei rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Kliento Asmens
duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta Privatumo politikoje ir kituose
Interneto parduotuvės dokumentuose.
22. Sutikimo rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Kliento Asmens duomenis davimas ar atšaukimas
galioja tik į priekį. Interneto parduotuvė iš Kliento gavusi tokį pranešimą elektroniniu paštu ar
kitais Privatumo politikoje numatytais būdais nedelsiant sustabdo Kliento Asmens duomenų
tvarkymą ir panaikina jo sąskaitą, tačiau tai nereiškia, kad Interneto parduotuvė turi ištrinti iš
serverio/sunaikinti Asmens duomenis, jeigu turi teisėtą pagrindą juos saugoti, ypač kai reikia
užtikrinti valstybės saugumą ir gynybą, viešąją tvarką, nusikaltimų prevenciją, tyrimą,
nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, ginti svarbius valstybės ekonominius ar finansinius
interesus, kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.
23. Klientas turi teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis, pateikęs Interneto parduotuvei
tapatybę patvirtinantį dokumentą (tapatybei patvirtinti turi būti pateiktas Lietuvos Respublikos
piliečio pasas, Lietuvos Respublikos pasas, asmens tapatybės kortelė, vairuotojo pažymėjimas).
Siekdami sužinoti, kokius Asmens duomenis Interneto parduotuvė surinko ar gavo ir iš kokių
šaltinių, kokiais tikslais jie tvarkomi, kokiems gavėjams jie teikiami ir buvo teikti, arba ar visi

Kliento Asmens duomenys yra išsamūs ir teisingi, Klientas turi iš anksto kreiptis į Interneto
parduotuve elektroniniu pašto adresu, nurodytu šioje Privatumo politikoje. Interneto
parduotuvė, gavusi tokį Kliento paklausimą, jam atsako, ar su Klientu susiję Asmens duomenys
yra tvarkomi ir pateikia Kliento prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt)
kalendorinių dienų nuo Kliento kreipimosi gavimo dienos.
24. Jeigu susipažinęs su savo Asmens duomenimis Klientas nustato, kad Asmens duomenys yra
surinkti ar gauti iš neteisėtų šaltinių, ar kad Asmens duomenys tvarkomi ne tais tikslais,
kokiems jie teikiami, Klientas turi teisę kreiptis į Interneto parduotuvę el. paštu prašydamas
sustabdyti tokių Asmens duomenų tvarkymo veiksmus. Klientas, kuris naudojasi Interneto
parduotuve neprisiregistravęs, ir gavęs iš Interneto parduotuvės atsakymą, kuriame pastebi
netikslumų ar klaidų jo Asmens duomenyse, turi teisę reikalauti, kad jo Asmens duomenys kuo
skubiau, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas būtų patikslinti, pakoreguoti. Klientas,
kuris naudojasi Interneto parduotuve prisiregistravęs, Asmens duomenis taiso pats prisijungęs
prie savo sąskaitos. Interneto parduotuvė turi teisę koreguoti, papildyti, naikinti Asmens
duomenis arba stabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus tik identifikavus Kliento, kuris
kreipėsi, asmenybę.
25. Jeigu Interneto parduotuvė abejoja Kliento pateiktų Asmens duomenų teisingumu, ji gali
sustabdyti šių Klientų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir
patikslinti. Tokie Asmens duomenys naudojami tik jų teisingumui patikrinti.
26. Įgyvendindamas aukščiau minėtas teises Klientas gali kreiptis į Internetinę parduotuvę
elektroninio pašto adresu: e-sklep@simple.pl
4. Naujienlaiškis
1. Administratorius suteikia vartotojams per savo Internetinę svetainę naujienlaiškį, ir jo ribose
vartotojo nurodytu elektroninio pašto adresu Administratorius išsiunčia pranešimus, kuriuos
pasirenka pats Administratorius pagal jo siūlomus produktus, taip pat apie naujas kolekcijas ar
akcijas, ar informaciją, susijusią su Administratoriaus tinklo produktų pardavimu.
2. Naujienlaiškio paslauga teikiama nemokamai.
3. Naujienlaiškio paslaugos teikimo sutartis sudaroma pasirašius naujienlaiškio formą, kurią
galima rasti internetiniame puslapyje spragtelėjus nuorodą nurodytame internetiniame
tinklalapyje, naujienkaiškio užsisakymo forma išsiunčiama į vartotojo pateiktą elektroninio
pašto adresą. Atsisakyti naujienlaiškių vartotojas gali nedelsiant bet kuriuo metu, pateikęs
pranešimą apie tai Administratoriui. Kiekvienas Administratoriaus siunčiamas pranešimas,
teikiant naujienlaiškio paslaugą, turi nuorodą, kurios pagalba galima nutraukti naujienlaiškio
užsakymo sutartį (nuoroda - atsisakyti).
4. Administratorius per išsiųstus atitinkamus pranešimus vartotojo nurodytu elektroninio pašto
adresu patvirtina naujienlaiškio paslaugos teikimo pradžią ir pabaigą.
5. Naujienlaiškio paslaugos naudojimo sąlyga yra turėti įrenginį, suteikiantį vartotojui prieigą prie
interneto, ir elektroninio pašto adresą.
6. Administratorius taip pat yra vartotojų, kuriems teikiama naujienlaiškio paslauga, asmeninių
duomenų valdytojas.
7. Vartotojas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti elektroninio pašto adresą, į kurį administratorius
teikia naujienlaiškio paslaugas.
8. Administratoriui neleidžiama teikti neteisėto turinio naujienlaiškio paslaugas.

9. Skundus, susijusius su naujienlaiškio paslauga, galima siųsti: paštu, administratoriaus adresu,
elektroninio pašto adresu e-sklep@simple.pl. Skunde turi būti nurodyti: faktų, pagrindžiančių
skundą, aprašymas; elektroninio pašto adresas, kuriuo buvo siunčiami pranešimai teikiant
naujienlaiškio paslaugą; elektroninio pašto adresas ar pašto adresas, jei skundo atsakymas turi
būti siunčiamas šiais adresais, o ne 2 punkte nurodytu adresu.
10. Administratorius svarstys teisingai pateiktą skundą per 10 (dešimt) dienų nuo skundo gavimo
dienos. Tuo atveju, jeigu iki visiško ir teisingo skundo išnagrinėjimo reikės gauti iš vartotojo
papildomos informacijos ar duomenų, administratorius kreipsis į jį, o aukščiau nurodytas
terminas, bus skaičiuojamas nuo tokios informacijos administratoriui pateikimo dienos.
5. Slapukai
1. Siekiant, kad Klientui būtų suteiktos visavertės elektroninės parduotuvės Interneto parduotuvės
paslaugos, į Kliento kompiuterį (įrenginį) gali būti įrašyti Slapukai.
2. Klientas turi galimybę peržiūrėti, kokią informaciją (Slapukus) Pardavėjas ar jo Partneriai įrašo,
ir gali ištrinti dalį ar visus įrašytus Slapukus. Klientas, patvirtindamas Privatumo politiką,
sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašomi šioje Privatumo politikoje
numatyti Slapukai. Šį sutikimą Klientas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto
naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros Internetinės parduotuvės funkcijos jam gali
neveikti.
3. Nurodyti slapukai skirstomi į:


administratoriaus slapukus - slapukus, kuriuos pasirinko Administratorius;



išorinius slapukus - slapukus, kuriuos pasirinko Administratoriaus partneriai (už jų naudojimą,
valdymą ir kontrolę atsako Administratoriaus partneriai);



sesijos slapukus – slapukus, saugomus vartotojo įrenginyje ir išliekančius ten iki konkretaus
naršymo sesijos pabaigos. Įrašyta informacija yra ištrinama visam laikui iš įrenginio atminties.
Sesijos slapukų mechanizmas neleidžia rinkti bet kokių asmeninių duomenų ar bet kokios
konfidencialios informacijos per vartotojo įrenginį;



nuolatinius slapukus – slapukus, saugomus vartotojo įrenginyje ir išliekančius tol, kol bus
pašalinti. Pasibaigus tokio naršymo sesijai arba išjungus įrenginį, šie slapukai neištrinami iš
vartotojo įrenginio. Nuolatinių slapukų mechanizmas neleidžia rinkti bet kokių asmeninių
duomenų ar bet kokios konfidencialios informacijos per vartotojo įrenginį.

4. Administratoriaus slapukai yra naudojami šiais tikslais:


pritaikyti svetainės turinį prie vartotojo nustatymų ir optimizuoti svetainės turinio naudojimą;



atpažinti vartotojo įrenginį ir jo buvimo vietą bei tinkamai atidaryti svetainę, prisitaikius prie jo
individualių poreikių;



optimizuoti vartotojui galimybę naudotis svetaine;



pritaikyti svetainės turinį prie vartotojo poreikių ir optimizuoti svetainės naudojimą - ypač šios
bylos leidžia atpažinti pagrindinius vartotojo įrenginio parametrus ir tinkamai rodyti svetainę,
pritaikytą prie jo individualių poreikių;



atlikti analizę ir apklausą bei auditą, sukuriant anoniminę statistiką, kuri padeda suprasti, kaip
vartotojai naudojasi svetaine, kaip galima būtų pagerinti jos struktūrą ir turinį;



užtikrinti svetainės saugumą ir patikimumą.

5. Išoriniai slapukai yra naudojami šiais tikslais:
 pateikti į svetainę daugialypę žiniasklaidą, kuri yra atsisiunčiama iš išorinio interneto šaltinio,
pvz., „Youtube“;


rinkti bendruosius ir anoniminius statistinius duomenis, naudojant analitines priemones, pvz.,
„Google Analytics“;



rodyti reklaminius skelbimus, pritaikytus prie vartotojo poreikių, naudojant reklamą internete,
pvz., „Google AdSense“;



interaktyvių funkcijų panaudojimas populiarinant paslaugas socialinių tinklų svetainių pagalba,
tokių kaip: Facebook.com, Pinterest.com.

6. Slapukai, kurie į vartotojo kompiuterį įrašomi tikslais, nesusujusiais su siekiu užtikrinti tinkamą
tinklalapio funkcionavimą vartotojo kompiuteryje, į vartotojo kompiuterį įrašomi tik tada, kai
gaunamas vartotojo sutikimas tam.
7. Vartotojas turi galimybę savarankiškai blokuoti arba apriboti slapukų prieigą prie savo
įrenginio ir visam laikui ištrinti jau saugomus Slapukus. Šiam veiksmui vartotojas turi atlikti
atitinkamus internetinės naršyklės, naudojamos svetainės peržiūrėjimui, nustatymus.
8. Administratorius praneša, kad vartotojo Slapukų užblokavimas arba prieigos prie Slapukų
vartotojo kompiuteryje apribojimas gali neigiamai paveikti Internetinės parduotuvės
funkcionavimą ir užtikrina, kad Slapukų įrašymas į vartotojo įrenginį nesukelia jokių
konfigūracijos pakitimų tiek įrenginyje, tiek ir programinėje įrangoje.
6. Baigiamosios nuostatos
Ši Privatumo politika įsigalioja 2016-08-24.

