Privatumo politika
1. Bendrosios nuostatos
SIA "LV GROUP", registruota adresu: LV-1057, Latvija, "Granīta iela 3D", teikia didelį dėmesį
į savo privatumo apsaugą.
Dėl šios priežasties SIA "LV GROUP" įsipareigoja laikytis teisės aktų ir galiojančių normų
reikalavimų, kurie susiję su asmens duomenų apsauga pagal Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentą Nr. 1. 2016/679 "Dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir laisvą tokių duomenų
pateikimą” ir pagal Direktyvos 95/46 / EB "("Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas", GDRP)
nuostatas.
Privatumo politikos sąlygos ir nuostatos yra skirtos informuoti jus apie jums suteiktas paslaugas
asmens duomenis, jų surinkimą, apdorojimą ir naudojimą naudojantis šia svetaine.
Atkreipkite dėmesį, kad šioje svetainėje gali būti nuorodų į kitas mūsų paslaugų svetaines mes
kontroliuojame taikant šią privatumo politiką.
Prašome atidžiai perskaityti šį dokumentą, kad išsiaiškintumėte ir suprastumėte, kokių veiksmų
imamės susijusių su jūsų asmens duomenų tvarkymu ir apsauga. Jame taip pat pateikiama informacija
apie metodus kada Jūs galite pasinaudoti savo teisėmis dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo.
2. Gaunamos informacijos rūšys
2.1. Automatiškai gaunami duomenys, kuriuos mes automatiškai apdorojame be tikslo
indentifikuoti konkretų asmenį.
2.1.1. Automatinis registravimas
Kaip ir daugelis interneto svetainių, mūsų žiniatinklio serverių ir apsaugos sistemos automatiškai
laikinai saugo kai kuriuos techninius duomenis registracijos bylose. Šie duomenys nėra naudojami
identifikuoti bet kurį fizinį asmenį. Mes nesurenkame šios informacijos su kitais duomenimis ir
nesudarome Vartotojo profilio. Šie duomenys yra apdorojami tik tam tikslui, kad suteikti galimybę
naudotis svetaine (pateikti ryšį, teisingą svetainės veikimą, techniniam administravimui ir saugumui)
teikti statistiką ir toliau pritaikyti svetainę pagal Klientų poreikius. Tokie duomenys apima:
- kompiuterio / įrenginio IP adresas;
- prašymo turinio (prašomo failo pavadinimas ir adreso mūsų serveryje);
- prašymo data ir laikas;
- skirtumas tarp GMP laiko zonų;
- prisijungimo būklė;
- atitinkami kiekybiniai duomenys;
- naudojamo prietaiso techninė specifikacija, įskaitant naršyklės kalbą ir versiją, informacija apie jūsų
kompiuterio / įrenginio operacinę sistemą;
- svetainės URL, jei naudojama prieiga prie nuorodos;
- įrenginio ID *, t. y. unikalus numeris, sukurtas įkeliant mobiliąją programą į jūsų išmanųjį telefoną
ar planšetinį kompiuterį. Ją sudaro informacija apie įdiegtą programą ir įrenginio tipą, kurioje jis yra
sumontuotas.
* Šią informaciją renkame tik tada, kai naudojate "Android" ar "iOS" programinę įrangą. Pagal
bendrus terminus, mes nesaugome šių duomenų ilgiau nei 12 mėnesių gali būti termino pratęsimas
pagal ES teisės aktų reikalavimus. Mes negalėsime tinkamai veikti be svetainės ir duomenų apsaugos,
šių duomenų tvarkymas negali būti sustabdytas, vienintelė galimybė nesiųsti mums šių duomenų sustabdyti svetainę.
2.1.2. Slapukų naudojimas
Viena iš technologijų, kurias naudojome informacijos gavimui ir turinio kokybės gerinimui, yra
susijusi su slapukų naudojimu. Slapukas yra mažas tekstinis dokumentas, turintis unikalų
identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas interneto tinklalapio į lankytojo kompiuterio kietąjį
diską, kad tinklalapio administratorius galėtų atskirti lankytojo kompiuterį ir matyti jo veiklą
internete.

Šie duomenys niekada nėra naudojami fiziniam asmeniui identifikuoti. Šie duomenys yra apdorojami
svetainės našumo optimizavimui, turinio kokybės gerinimui ir reklamos tikslams. Šie tikslai gali būti
pavyzdžiui, analizuojant statistiką, siekiant įvertinti svetainių naudotojų elgsenos tendencijas.
Šie duomenys apima:
- kompiuterio / įrenginio IP adresas;
- užsakymo turinys (prašomo failo pavadinimas ir adreso mūsų serveryje);
- prašymo data ir laikas;
- skirtumas tarp GMP laiko zonų;
- prisijungimo būklė;
- atitinkamas kiekybinis duomenų kiekis;
- naudojamo prietaiso techninė specifikacija, įskaitant naršyklės kalbą ir versiją, informacija apie jūsų
kompiuterio / įrenginio operacinę sistemą;
- svetainės URL, jei nuoroda naudojama prieigai prie naršyklės;
- išsami informacija apie nustatymus, kuriuos naudojate mūsų svetainėje;
- pirmojo ir paskutinio apsilankymo svetainėje duomenys, paskutinės sesijos trukmė;
- Jūsų interneto tiekėjo vardas.
Kai kurie slapukai automatiškai ištrinami iš jūsų prietaiso uždarius naršyklės langą. Kiti automatiškai
ištrinami po tam tikro laiko, kuris gali skirtis priklausomai nuo slapuko tipo: nuo 30 minučių iki 13
mėnesių.
Galite naudoti mūsų svetainę be slapukų. Dauguma šių failų naršyklių įrašymo funkcija yra nustatyta
kaip numatytoji. Tačiau galite uždrausti naudoti slapukus savo naršyklėje. Taip pat galite bet kuriuo
metu ištrinti slapukus
Reikėtų atsižvelgti į tai, kad tam tikromis aplinkybėmis slapukų blokavimas gali sukelti mūsų
svetainės funkcionalumo apribojimą.
2.1.2 mes taip pat galime pasinaudoti nepriklausomomis paslaugomis, kurias galime atlikti mūsų
svetainėje. Išsaugoti ir analizuoti slapukus ir rinkti kitą techninę informaciją apie jūsų įrenginį. Iš
savo Partnerių norime glaudaus požiūrio į naudotojo duomenis ir dirbame tik su įmonėmis,
turinčiomis gerą reputaciją. Toliau pateikiamos nepriklausomos paslaugos, kurias mes galime naudoti
patys savo svetainėje. Prašome perskaityti šias paslaugų savybių aprašymus, naudodamiesi žemiau
pateiktomis nuorodomis.
Galite uždrausti informacijos rinkimą apie jūsų prietaisą ir slapukų naudojimą šiuose svetainėse:
- "Google Analytics" (http://www.google.com/analytics/)
- "Google Adsense" (https://www.google.com/adsense/)
- comScore (http://www.comscore.com/)

- "Doubleclick by Goo”
- "Tabool" (https://www.taboola.com/)
- "AdRiver" (http://www.adriver.ru)
- "Yandex.Metrics" (https://metrika.yandex.ru/)
- LiveInternet (http://www.liveinternet.ru/)
- Postquote (http://www.postquare.com/)
- "AdFox" (https://www.adfox.ru/)
- "Yandex.Direct" (https://direct.yandex.ru/)
- "Flurry" * (http://flurry.com)
- "Facebook Analytics" (https://www.facebook.com/analytics)

- "Facebook" reklama (https://www.facebook.com/business/)
* Ši paslauga gali būti naudojama tik su "Android" ar "iOS" programine įranga.
2.2. Duomenys, kuriuos mes renkam, įskaitant konkretaus asmens identifikavimą
2.2.1. Komentuoti svetainės medžiagą, vertinimą ir kitus naudojimo būdus. Mes naudojame socialinių
tinklų modulius ne siekdami gauti informacijos apie naudotojo veiksmus, bet siekiant pagerinti

paslaugų kokybę, įskaitant galimybę tiesiogiai bendrauti su draugais ir šeima. Dalintis socialinių
tinklų straipsniais ir kitomis medžiagomis, kurios jus sudomino svetainėje.
Tuo pačiu metu socialiniai tinklai gali rinkti informaciją, kad pasiektų savo tikslus, ir mes negalime
įtakoti jų informacijos rinkimo proceso. Atkreipkite dėmesį, kad tokios platformos turi savo
konfidencialumą, politiką ir mes neatsakome už tai, kaip šios svetainės naudoja informaciją, kurią jie
gauna kai Jus spustelėsite nuorodą. Dėl šios priežasties rekomenduojame perskaityti mūsų privatumo
politiką ir socialinių tinklų taisyklės.
2.2.2. Grįžtamasis ryšis
Galite susisiekti su mumis, išsiųsdami pranešimą, užklausą į vieną iš mūsų svetainės adresų. Mes
apdorosime tik jūsų asmeninius duomenis: jūsų vardą, el. laišką ir kitus duomenis, jei tai bus būtina
norint pasieki tikslą. Mes manome, kad atsiųsdami mums ataskaitą su savo duomenimis, jūs
sutinkate, kad mes tvarkytumėme jūsų asmeninius duomenis, ir išspręstumėme problemą.
Atitinkamai, mes sustabdysime tokių duomenų apdorojimą, kai tik jūsų problema bus išspręsta.
1. Duomenų perdavimas trečiosioms šalims
Asmens duomenys, surinkti naudojantis Svetaine, nėra perduodami tretiesiems asmenims be jūsų
sutikimo išskyrus atvejus, nurodytus šioje privatumo politikoje.
Minėta nuostata netaikoma, jei asmens duomenys pateikiami valdžios institucijoms ar teisėsaugos
institucijoms pagal civilinę ar baudžiamąją bylą pagal įstatymus ar atitinkamus nacionalinius
sprendimus, taip pat privatiems asmenims, jei pažeidžiami mūsų teisėti interesai.
1. Kokios yra jūsų teisės ir kaip jomis naudotis?
Pagal Europos duomenų apsaugos reglamento nuostatas turite teisę susipažinti su savo asmeniniais
SIA "LV GROUP" tvarkomais duomenimis, juos pakeisti ir drausti juos tvarkyti. Jūs turite teisę
paprašyti duomenis ištrinti. Jei asmens duomenų tvarkymui suteikiamas sutikimas, galite bet kada jo
atsisakyti.
Norėdami pasinaudoti šia teise, susisiekite su mumis elektroniniu paštu info@bmsbaltic.eu arba
išsiųskite laišką (SIA "LV GROUP", Latvija, LV-1057, Ryga, Granite Street 3D).
Tokiu atveju atminkite, kad mums reikės informacijos apie jus, kad įvykdytumėme bet kokį prašymą,
susijusį su jūsų asmens duomenų tvarkymo procesų pakeitimais. Dėl šios priežasties susijusiam su
jūsų naudojamomis tokio pobūdžio teisėmis, turi būti pridėta identifikavimo dokumento kopija su
savininko parašu, nurodant adresą, į kurį atsakymas turi būti išsiųstas. Jei manote, kad tvarkome jūsų
konfidencialius asmens duomenis pažeidžiant jūsų teises, Jūs turite teisę pateikti skundą
kompetentingai institucijai, atsakingai už asmens duomenų apsaugą.
Duomenų saugumas
Asmens duomenys, kuriuos mes gauname ir saugome, laikomi konfidencialiais. Jie yra apsaugoti nuo
praradimo, pakeitimo ir neteisėtos prieigos. Šiems tikslams mes taikome tinkamas techninės ir
administracines priemones. Mes stengiamės nuolat tobulinti esamą duomenų apsaugos sistemą.
Jūs esate atsakingi už savo paskyros slaptažodžio, pateikto mūsų svetainėje, konfidencialumą. Turite
pasirūpinti slaptažodžio apsauga.
Privatumo politikos pakeitimas
Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu pakeisti mūsų privatumo politiką. Pavyzdžiui, tai gali būti
susiję su mūsų svetainės tobulinimu, ar teisės aktų pakeitimais.
Prašome laikytis mūsų privatumo politikos.
Kontaktai
Visais klausimais, susijusiais su šia privatumo politika, galite susisiekti su mumis
el. paštu: info@bmsbaltic.eu
Atnaujinta: 2018 m Birželio mėn

