LIETUVA/BĮ UAB „ARX”
Slapukų politika
Informacija apie slapukų ir panašių technologijų taikymą bei su tuo
susijusių asmens duomenų tvarkymą
1. Įvadas
Sveiki atvykę į LIETUVA/BĮ UAB „ARX“ interneto svetainę (toliau – Svetainė), valdomą LIETUVA/BĮ UAB „ARX“ (toliau
– mes, mūsų, mus arba „LIETUVA/BĮ UAB „ARX“, atsižvelgiant į kontekstą). Teisinę informaciją ir mūsų kontaktinius
duomenis rasite šio aprašymo pabaigoje.
Svetainėje naudojami slapukai ir taikomos kitos panašios technologijos, pasiekiančios arba įrašančios jūsų kompiuterio ar
mobiliojo prietaiso, su kuriuo joje apsilankėte, duomenis. Kad šią politiką būtų lengviau skaityti, visas šias technologijas
vadinsime slapukais.
Šioje politikoje pateikiama informacija apie tai, kaip slapukai veikia ir kada, kaip bei kodėl mes ir trečiosios šalys, su
kuriomis bendradarbiaujame, juos naudojame. Beveik visų slapukų veikimas paremtas kokios nors rūšies jūsų asmens
duomenų rinkimu ir įrašymu, todėl šioje politikoje taip pat aprašoma, kokius asmens duomenis mes tvarkome arba prie
kurių suteikiame prieigą kitiems, taip pat nurodant jūsų duomenų apsaugos teises.
Mūsų atskiroje Privatumo politikoje pateikiama analogiška informacija apie jūsų duomenų tvarkymą iš platesnės
perspektyvos, susijusi su Svetaine.
Šią politiką galime retkarčiais atnaujinti. Visi politikos pakeitimai bus publikuojami Svetainėje. Apie itin reikšmingus
pakeitimus jus informuosime atskirai tam tinkamiausiu susisiekimo būdu.
2. Kas valdo mano asmens duomenis?

Slapukus jūsų kompiuteryje ar mobiliajame prietaise nuskaitome arba įrašome bendradarbiaudami su ŠKODA AUTO
a.s. (toliau – ŠKODA AUTO). Kai kurie slapukai nuskaitomi ir įrašomi tik mūsų pačių, o kai kurie kiti – trečiųjų šalių,
tokių kaip mūsų tiekėjai ar komunikacijos partneriai. Pagal duomenų apsaugos įstatymus, mes ir ŠKODA AUTO
esame „bendri“ jūsų asmens duomenų, susijusių su 5 ir 6 skyriuose aprašomais slapukais, valdytojai, išskyrus atvejus,
kai Slapukų politikoje aiškiai nurodoma, kad esame „vieninteliai“ kai kurių slapukų naudojamų asmens duomenų
valdytojai.
Valdytojas yra asmuo, nusprendžiantis, kodėl ir kaip jūsų asmens duomenys bus tvarkomi. Trečiosios šalys, kurios
Svetainėje nustato slapukus, taip pat gali tapti jūsų asmens duomenų valdytojais, o tai reiškia, kad teisinė atsakomybė
už jų gaunamus asmens duomenis taikoma ir joms. Daugiau informacijos apie tai pateikta skyriuje Kaip
bendradarbiaujame su trečiosiomis šalimis ir teisinė atsakomybė už duomenų valdymą.
3. Kas yra slapukai?
Slapukai – tai maži failai arba kiti į jūsų kompiuterio ar mobiliojo prietaiso atmintį įrašomi ar iš jos pasiekiami
duomenys, kurie padeda mums ir kitiems kaupti informaciją apie jūsų elgseną. Terminas „slapukai“ gali reikšti tiek
interneto naršyklės slapukus, tiek keletą panašių technologijų, pvz., „stebėjimo taškus“ (angl. „tracking pixels“) arba
„duomenų signalus“ (angl. „web beacons“), „vietinius bendrinamus objektus“ (angl. „local shared objects“) arba „flash“
slapukus ir kt., kurios pasiekia kompiuterio arba mobiliojo prietaiso duomenis (įskaitant jų jutiklių duomenis). Daugiau
informacijos apie Svetainėje naudojamus slapukus pateikta tolesniame skyriuje.
Esant slapukams, ų jums galime pasiūlyti būtiniausias Svetainės funkcijas. Slapukus taip pat naudojame siekdami
užtikrinti ne tik būtiniausias, bet tiek jums, tiek mums naudingas funkcijas, pvz., jūsų nustatymų, pasirinkimų ir
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prisijungimo duomenų įrašymą, tikslinio turinio ir reklamos parinkimą. Slapukai mums taip pat padeda išsiaiškinti,
kurios Svetainės skiltys yra populiariausios, ir analizuoti jos veikimą.
4. Kokių rūšių slapukus mes naudojame?
Atsižvelgiant į tai, kad slapukai susiję su bet kokiais į jūsų kompiuterio ar mobiliojo prietaiso atmintį įrašomais ar iš jos
pasiekiamais duomenimis, slapukų gali būti įvairių. Mes naudojame šiuos slapukus:
Naršyklės slapukai
Slapukai gali būti mūsų (pirmosios šalies slapukai) arba trečiųjų šalių, kurių paslaugomis naudojamės arba su kuriomis
esame partneriai ir kurioms leidžiame nustatyti slapukus, suteikdami joms teisę atitinkamai keisti šios Svetainės
nustatymus. Kartais gausime trečiųjų šalių slapukų renkamus duomenis, o kartais – tik trečiųjų šalių mums teikiamas
paslaugas be prieigos prie duomenų tokia forma, kokia jie buvo renkami.
Slapukai gali būti naudojami vieno naršymo seanso metu (seanso slapukai) arba ilgiau (ilgalaikiai slapukai). Daugiau
informacijos apie kiekvieną mūsų naudojamų slapukų rūšį rasite tolesniame skyriuje.
Analitiniai skriptai
Analitiniai skriptai yra trumpi kompiuterinio kodo fragmentai, naudojami norint sekti naudotojus ir jų elgseną interneto
svetainėse. Šis sekimas gali būti paprastojo pobūdžio, pvz., sekama, ar ir kada vartotojas apsilankė Svetainėje, arba
išplėstinis, pvz., sekama, ar ir kada vartotojas į trumpąjį sąrašą įtraukė automobilį, pasirinko bandomąjį važiavimą ar
užpildė anketą. Analitiniai skriptai duomenis gali pateikti trečiosioms šalims, kurios dažnai būna šių skriptų tiekėjai. Šie
skriptai mums padeda asmeniškai parinkti turinį ir Svetainėje rodomas reklamas ar aktualius pasiūlymus kitose
interneto svetainėse.
Kompiuterio ar mobiliojo prietaiso duomenys
Kartais jūsų kompiuterio arba mobiliojo prietaiso duomenys būna pasiekiami ir nuskaitomi, juose neįrašant arba
nepasiekiant konkretaus failo. Atsižvelgiant į tai, kad tai dažniausiai būna asmens duomenys, daugiau informacijos
apie jų tvarkymą rasite tolesniame skyriuje.
5. Kokių rūšių asmens duomenis gauname su slapukais?
Slapukai mums padeda gauti toliau nurodytus jūsų asmens duomenis, tarp jų ir informaciją, pasiekiamą iš jūsų
kompiuterio, mobiliojo telefono, planšetės ar kito prietaiso, gautą neįrašant arba nepasiekiant konkretaus failo:
•
•
•
•
•

Naršyklės slapukų duomenys: slapukų identifikatoriai, pasirinkti laikas / data / paslaugos / prekės, ar duotas
sutikimas dėl slapukų naudojimo ir jei taip – kurių;
Prietaiso duomenys: prietaiso tipas, jo ekrano raiška, operacinės sistemos versija, naršyklės programinė
įranga, jos versija bei nustatymai;
Serverio žurnalo duomenys: Naudojimosi Svetaine laikas ir trukmė bei paieškų duomenys;
Vietos duomenys: Įrašas apie jūsų šalį, kuri nurodyta jūsų kompiuteryje ar mobiliajame prietaise;
Elgsenos duomenys: Duomenys apie naudojimąsi Svetaine, kuriuos galime tvarkyti jums lankantis trečiųjų
šalių interneto svetainėse ar naudojant trečiųjų šalių programėles bendradarbiavimo su mumis tikslais, bei
duomenys apie tai, kaip naudojate interneto svetainės turinį (pvz., lankyti puslapiai, ar Svetainę pasiekėte
vykstant reklamos kampanijai, mygtukų nuspaudimų kiekis, automobilio savybių parinktys ir kt.).

Galime sujungti turimus jūsų asmens ar elgsenos duomenis su kita informacija, kurią gauname iš trečiųjų šalių arba
viešai prieinamų šaltinių įstatymuose nustatyta tvarka. Daugiau informacijos apie informacijos šaltinius, kuriais mes
naudojamės, rasite mūsų bendroje Privatumo politikoje.
6. Slapukų naudojimo tikslai
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Slapukai – tai itin plačiai taikoma technologija, skirta tam tikriems duomenims apie tai, kaip vartotojai naudojasi
interneto svetainėmis ir kompiuteriais bei mobiliaisiais prietaisais, įsiminti. Dauguma interneto svetainių šiuo metu
naudojasi slapukais ir tai daro dėl daugybės priežasčių.
Mes, drauge su savo bendru slapukų valdytoju ŠKODA AUTO, slapukus naudojame šiais tikslais:
Būtinosios paskirties
• Griežtai būtini slapukai Šie slapukai – būtini pagrindinių Svetainės funkcijų veikimui užtikrinti, pvz., saugumo,
tinklo valdymo, prieinamumo bei paprasčiausiai statistikai apie lankytojus rinkti. Dėl šios priežasties ir
vadovaudamiesi duomenų apsaugos įstatymu sutikimo dėl šių slapukų naudojimo iš jūsų neprašome. Savo
naršyklės nustatymuose šiuos slapukus galite išjungti, tačiau tai paveiks Svetainės funkcionavimą ir viena ar
daugiau pagrindinių funkcijų iš dalies (arba visiškai) neveiks.
Naudingos, bet nebūtinos paskirties
• Funkcijos ir parinktys. Esant šiems slapukams jums tampa prieinami svetainės išplėstinis turinys ir funkcijos,
išsaugomi jūsų nustatymai ir parinktys.
• Išplėstinė analizė. Esant šiems slapukams gauname plačią ir išsamią statistiką apie lankytojų elgseną
Svetainėje, tarp kurios ir lankytojų mėgstamiausi jos puslapiai bei funkcijos (angl. „heatmaps“). Tokio pobūdžio
informacija mums leidžia Svetainę tobulinti.
• Asmeniškai parinkti pasiūlymai. Esant šiems slapukams mūsų Svetainėje, kitose mūsų valdomose svetainėse
ir trečiųjų šalių svetainėse bei socialiniuose tinkluose pateikiami asmeniškai, pagal jūsų poreikius parinkti
pasiūlymai, turinys bei reklamos.
7. Jūsų sutikimas dėl slapukų naudojimo ir su jais susijusių asmens duomenų tvarkymo

Slapukų naudojimas ir su jais susijusių asmens duomenų tvarkymas būtinosios paskirties tikslais
Vadovaudamiesi duomenų apsaugos įstatymais, jūsų sutikimo dėl šių slapukų naudojimo neprašome, nes jie būtini
Svetainės sklandžiam veikimui užtikrinti.
Slapukų naudojimas ir su jais susijusių asmens duomenų tvarkymas nebūtinosios paskirties tikslais
Jūsų kompiuteryje ar mobiliajame prietaise įrašysime arba nuskaitysime nebūtinosios paskirties slapukus ir
tvarkysime susijusius asmens duomenis (arba suteiksime tokią prieigą trečiųjų šalių paslaugų tiekėjams ir partneriams)
tik tuo atveju, jei davėte tam sutikimą ir jo neatšaukėte. Šio sutikimo prašome naudodamiesi sutikimo dėl slapukų
forma, pasirodančia jums aplankius bet kurį Svetainės puslapį.
Kaip duoti sutikimą dėl slapukų naudojimo ir su jais susijusių asmens duomenų tvarkymo nebūtinosios paskirties
tikslais
Svetainėje apsilankę pirmą kartą būsite paprašyti duoti sutikimą dėl slapukų naudojimo nebūtinosios paskirties tikslais
ir asmens duomenų, kuriuos tokiu būdu gauname, tvarkymo. Sutikimą dėl tokių slapukų naudojimo duosite paspaudę
„Sutikti su neprivalomais“. Paspaudę „Nesutikti su neprivalomais“ tokio sutikimo neduosite. Jūs taip pat galite
pasirinkti atskiras slapukų, su kurių naudojimu sutinkate arba nesutinkate, kategorijas.
Jei sutikimo dėl šių slapukų neduosite, mes jų nenaudosime ir netvarkysime jokių su jais susijusių asmens duomenų.
Dėl šios priežasties bet kokių jūsų asmens duomenų pateikimas kiekvieno slapuko atveju yra savanoriškas, o sutikimą
šiuos slapukus naudoti visada galite atsiimti. Iki susitikimo atsiėmimo bet koks slapukų naudojimas ar su jais susijusių
duomenų tvarkymas yra galiojantis ir įteisintas įstatymu. Daugiau informacijos apie savo duomenų apsaugos teises
rasite tolesniuose skyriuose Kokios yra mano teisės? ir Kaip galiu pasinaudoti savo teisėmis?
Jūsų sutikimo galiojimo laikotarpis
Jūsų sutikimas galios 13 mėnesių nuo tada, kai paskutinį kartą jį davėte naudodamiesi Svetainės sutikimo dėl slapukų
forma. Šiam laikui praėjus, sutikimo dėl slapukų forma jūsų sutikimą laikys atsiimtu.
Kaip atsiimti sutikimą dėl slapukų naudojimo ir su jais susijusių asmens duomenų tvarkymo nebūtinosios
paskirties tikslais
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Atsiimti anksčiau duotą sutikimą dėl slapukų naudojimo galite vienu iš dviejų būdų, priklausomai nuo slapuko
pobūdžio:
•

Naudodamiesi Svetainės sutikimo dėl slapukų forma. Šią formą galite pasiekti visuose Svetainės
puslapiuose bet kuriuo metu nuspaudę slankiojantį mygtuką „Slapukai“ (esantį puslapio apačioje, kairėje
pusėje). Sutikimą dėl slapukų naudojimo konkrečioje kategorijoje atsiimsite jos parinktyse pažymėję „Išjungti“.
Svarbu: el. pašto sekimo slapukai naudojantis šia forma nebus išjungti.

•

Keisdami savo naršyklės nustatymus. Dauguma interneto naršyklių nustatytos sutikti dėl visų slapukų
naudojimo pagal nutylėjimą. Vis dėlto jūsų interneto naršyklėje gali būti prieinama parinktis dėl informacijos
apie slapukus pateikimo prieš jų įrašymą arba visų slapukų atmetimo. Išsamią informaciją apie įvairius galimus
slapukų nustatymus ir su jais susijusius pasikeitimus dažniausiai naudojamose naršyklėse rasite paspaudę
vieną iš šių nuorodų:
„Google Chrome“: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
„Internet Explorer“: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies
„Microsoft Edge“: https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
„Mozilla Firefox“: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-websitepreferences
„Opera“: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
„Safari“: https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=cs_CZ&viewlocale=en_US

Atkreipkite dėmesį, kad bet kokie interneto naršyklės nustatymų pakeitimai galios tik naudojantis ta naršykle, kurios
nustatymus keitėte. Jei kompiuteryje ar mobiliajame prietaise naudojate daugiau nei vieną naršyklę, nustatymų
pakeitimus turėsite atlikti kiekvienoje iš jų (ir kiekviename prietaise). Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti
naršyklės ar operacinės sistemos skiltyje „Pagalba“ arba savo prietaiso naudotojo vadove.
Jūsų kompiuteryje ar mobiliajame prietaise įrašyti slapukai ir su jais susiję asmens duomenys atsiėmus sutikimą
dėl slapukų naudojimo
Jums atsiėmus sutikimą dėl nebūtinosios paskirties slapukų naudojimo, Svetainė nebeturės prieigos prie šių slapukų ir
jų neskaitys. Priklausomai nuo slapukų porūšio, jūsų kompiuteryje ar mobiliajame prietaise gali išlikti jau įrašyti failai,
skriptai, kodai ir kiti su slapukais susiję duomenys. Šiuos slapukus galite ištrinti naršyklės nustatymuose pasirinkę
naršyklės talpyklos ir slapukų valymą. Daugiau informacijos apie tai, kaip tai atlikti, kiekvienoje iš populiariausių
naršyklių rasite paspaudę pirmiau pateiktas nuorodas.
Kas nutiks, jei atsisakysite duoti sutikimą (arba jį atsiimsite) dėl slapukų naudojimo ir su jais susijusių asmens
duomenų tvarkymo?
Jums atsisakius duoti sutikimą (arba jį atsiėmus) dėl nebūtinosios paskirties slapukų naudojimo ir su jais susijusių
asmens duomenų tvarkymo, atitinkamos Svetainės funkcijos gali veikti tik iš dalies arba visai neveikti. Jūsų
naudojimosi pagrindinėmis Svetainės funkcijomis tai nepaveiks.
Naršyklės nustatymuose išjungus būtinosios paskirties slapukus (arba visus slapukus), viena ar daugiau Svetainės
pagrindinių funkcijų, įskaitant jūsų apsilankymo saugumo užtikrinimą, veiks tik iš dalies arba neveiks visai.
8. Kaip bendradarbiaujame su trečiosiomis šalimis ir teisinė atsakomybė už duomenų valdymą
Svetainėje nustatomi ir nuskaitomi tam tikri slapukai, kurių naudojimas mums suteikia tam tikrų duomenų apie jus.
Trečiosios šalys taip pat gali dalyvauti iš tokių slapukų gautų asmens duomenų tvarkyme.
Trečiųjų šalių vaidmuo jūsų asmens duomenų tvarkyme ir su tuo susijusi atsakomybė priklausys nuo konkrečios
situacijos, t. y.:
•

tiek mūsų, tiek trečiųjų šalių jūsų kompiuteryje ar mobiliajame prietaise nustatomi slapukai gali suteikti jūsų
asmens duomenų prieigą trečiųjų šalių duomenų tvarkytojams. Visgi atsižvelgiant į tai, kad asmens duomenų
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tvarkymą jie atlieka pagal griežtas instrukcijas arba jį atliekame mes ar atitinkama trečioji šalis, mes arba
atitinkama trečioji šalis esame (yra) šių duomenų valdytojai (-as), nes trečiosios šalys negali priimti jokių
sprendimų dėl jūsų asmens duomenų. Tokiais atvejais (o jų – dauguma) pirminė atsakomybė už jūsų asmens
duomenų tvarkymą taikoma mums arba atitinkamoms trečiosioms šalims.

9. Kiek ilgai tvarkysime ir saugosime jūsų asmens duomenis?
Asmens duomenų nuskaitomu pavidalu netvarkome ir neišsaugome ilgesniam laikui nei būtina.
Jūsų asmens duomenis tvarkome ir išsaugome toliau nurodyto ilgio laikotarpiais:
•
•

būtinosios paskirties slapukų atveju jūsų asmens duomenų tvarkymas baigiasi jums baigus naršyti Svetainėje,
jūsų asmens duomenys ištrinami (išskyrus duomenis, susijusius su sutikimą dėl slapukų naudojimo
įsimenančiais slapukais, juos išsaugome ir tvarkome 13 mėnesių nuo jūsų sutikimo datos).
Visi kiti su slapukais susiję asmens duomenys tvarkomi tol, kol atsiimamas sutikimas dėl slapukų naudojimo
arba jis baigai galioti (dažniausiai – po 13 mėnesių), tada šie duomenys ištrinami.

Vienintelės išimtys pirmiau nurodytam laikotarpiui yra šios:
•

įstatymu ar teismo arba priežiūros institucijos sprendimu reikalaujama jūsų asmens duomenis išsaugoti ilgiau
arba ištrinti skubiau;

•

pateikėte teisinį ieškinį, skundą ar susirūpinimą dėl šioje slapukų politikoje aprašytos duomenų tvarkymo
veiklos – tokiais atvejais jūsų asmens duomenis saugosime 6 metus nuo ieškinio, skundo ar susirūpinimo
pateikimo datos; arba

•

naudojatės teise reikalauti ištrinti jūsų asmens duomenis (ten, kur ji yra taikytina) ir mums tų duomenų saugoti
nėra leidžiama arba privaloma pagal galiojančius įstatymus.

10. Kas gaus su slapukais susijusius jūsų asmens duomenis arba turės prieigą prie jų?
Jūsų asmens duomenis arba prieigą prie jų trečiosioms šalims teikiame pirmiau nurodytais tikslais.
Mūsų trečiųjų šalių paslaugų teikėjai, subjektai ir subrangovai (toliau – teikėjai), komunikacijų partneriai, įmonių grupės
atstovai ir kitos trečiosios šalys gali gauti su slapukais susijusius jūsų asmens duomenis tiek tiesiogiai iš jūsų, tiek iš
mūsų ar vieno iš mūsų teikėjų.
Mūsų teikėjai skirstomi į šias grupes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

reklamos technologijų („Adtech“) ir keitimosi duomenimis technologijų teikėjai;
reklamos, viešųjų ryšių, skaitmeninių technologijų ir kūrybinės agentūros;
debesies programinės įrangos tiekėjai, įskaitant duomenų bazių, el. pašto ir dokumentų valdymo paslaugų
teikėjus;
patalpų ir technologijų paslaugų teikėjai, įskaitant skenavimo ir duomenų naikinimo paslaugų teikėjus;
draudėjai ir draudimo brokeriai;
teisinių ir apsaugos klausimų konsultantai bei kiti profesionalūs patarėjai ir konsultantai;
rinkos ir klientų tyrimų tiekėjai;
socialinių tinklų platformos;
svetainių ir duomenų analizės / modeliavimo platformų tiekėjai;
svetainių ir programėlių kūrėjai;
svetainių prieglobos („hostingo“) paslaugų teikėjai.

Dauguma tiekėjų, kurių paslaugomis naudojamės, su mumis turi pasirašę sutartis, reikalaujančias užtikrinti jūsų asmens
duomenų saugumą ir jų nenaudoti kitaip, nei nurodyta sutartyje. Mes jiems suteikiame tik tokį jūsų asmens duomenų
kiekį (ar prieigą prie jų), koks yra būtinas jų paslaugų teikimui vykdyti.
Svetainėje naudojami slapukai skirti šioms pagrindinėms teikėjų paslaugoms teikti:
„Google“
Svetainėje taikoma „Google, Inc.“ (toliau – „Google“) technologija „Google Analytics“, kuri analizuoja, kaip naudotojai
naudojasi Svetaine, pasitelkdama slapukus. Svetainėje naudojami šie moduliai:
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•

„Google Analytics“: paskyros būsenos ir veikimo stebėsena, lankytojų suvestinė, aktyvūs naudotojai,
naudotojų naršyklė, lankytojų analitika, lankytojų kokybė, tikimybė paversti nuolatiniu klientu, palyginamosios
ataskaitos, demografija ir dominantys dalykai, naudotojų srauto ataskaita, „Adwords“ ataskaitos;

•

„DoubleClick Digital Marketing“: „Campaign Manager“ integravimas, naudotų automobilių pardavimo ir
reklamos analitinės ataskaitos, turinio rinkodaros optimizavimas, paieškos sistemų rinkodaros optimizavimas,
interneto ryšio sparta;

•

„AdSense“: „AdSense“ analitika, turinio grupavimas, interneto svetainių paieška, įvykiai, elgesio srauto
ataskaita, tikslų kūrimas ir valdymas, tikslų srautas, priskyrimas, įsigijimo ataskaita, naudotojų elgsena.

Slapuko surinkta informacija, kaip naudojatės Svetaine (įskaitant jūsų IP adresą), gali būti perduota ir laikoma JAV
esančiuose ir „Google“ priklausančiuose serveriuose.
Šią informaciją „Google“ naudos tam, kad įvertintų, kaip lankytojai naudojasi Svetaine, pateiktų ataskaitas apie tai ir
teiktų kitas paslaugas apie Svetainėje vykdomą veiklą ir naudojimąsi internetu apskritai. „Google“ taip pat gali
perduoti šią informaciją trečiosioms šalims, jei privaloma pagal įstatymus ar kai tokios trečiosios šalys tvarko
informaciją „Google“ vardu. Galite išjungti Svetainės slapukus, kaip nurodyta pirmiau, arba pakeisti savo interneto
naršyklės nustatymus, tačiau, uždraudę visus slapukus, negalėsite naudotis visomis Svetainės funkcijomis.
Norėdami nurodyti, kad „Google Analytics“ jūsų nesektų visose interneto svetainėse, apsilankykite adresu
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Daugiau informacijos apie pirmiau minėtus modulius ir „Google“ asmens duomenų tvarkymo ypatumus rasite
apsilankę šiais adresais: www.google.com/policies/privacy/partners ir
http://www.google.com/intl/en/privacy/privacy-policy.html.
„Facebook“
Svetainėje naudojami analitiniai slapukai, „Pixel“ ir kitos technologijos, sukurtos „Facebook, Inc.“ (toliau – „Facebook“)
ir leidžiančios rinkti arba ieškoti informacijos šioje ir kitose interneto svetainėse. Surinktą informaciją „Facebook“ gali
naudoti reklamos veiksmingumo ir tikslinės reklamos paslaugų teikimo tikslais.
Jei atsiimate sutikimą dėl asmeniškai turinį pateikiančių slapukų naudojimo (kaip pirmiau aprašyta šioje slapukų
politikoje) naudodamiesi Svetainės sutikimo dėl slapukų forma ar išjungiate slapukus interneto naršyklės
nustatymuose, „Facebook“ vykdomas duomenų rinkimas ir naudojimas bus sustabdyti. Tačiau uždraudę visų rūšių
slapukus negalėsite naudotis visomis Svetainės funkcijomis.
„LinkedIn“
Svetainėje naudojama „Microsoft“ korporacijos dukterinės įmonės pavadinimu „LinkedIn“ korporacija („LinkedIn“)
nustatoma „LinkedIn Insight Tag“ žyma – nedidelis „JavaScript“ kodas, leidžiantis pateikti išsamias reklaminių
kampanijų ataskaitas ir informaciją apie dėl „LinkedIn“ vykdomų reklamos kampanijų svetainėje apsilankančius
lankytojus (pvz., demografinę verslo analizę lyginant „LinkedIn“ ir Svetainės lankytojų duomenis). Žyma „Insight Tag“
suteikia galimybę rinkti tokius metaduomenis kaip IP adresai, laiko žymos ir įvykiai (pvz., puslapio peržiūros).
„LinkedIn“ slapukų galite atsisakyti savo „LinkedIn“ paskyros nustatymuose. Daugiau informacijos apie „Insight Tag“
žymą rasite apsilankę adresu https://www.linkedin.com/help/lms/answer/65521/the-linkedin-insight-tagoverview?lang=en.
Kitos trečiosios šalys
Jūsų asmens duomenis galime teikti kitoms trečiosioms šalims šiais atvejais:
•
•

trečioji šalis, restruktūrizuojanti, parduodanti ar įsigyjanti dalį ar visas mūsų verslo akcijas, arba susijungimo,
pertvarkymo ir panašiais atvejais; ir
jei esame teisiškai ar reguliavimo institucijos įpareigoti atskleisti arba pasidalinti jūsų asmens duomenimis,
įskaitant policijos, tribunolų, reguliavimo tarnybų, vyriausybės ir su jomis susijusių organizacijų prašymais.
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Kitų valdytojų gaunami asmens duomenys
Mums atskleidus ar suteikus prieigą trečiosioms šalims – kurios taip pat laikomos duomenų valdytojais (pvz., tam tikri
tiekėjai, įmonių grupės kompanijos ar mūsų komunikacijų partneriai) – prie jūsų asmens duomenų, trečiosios šalys gali
juos atskleisti arba perleisti kitoms organizacijoms, vadovaudamosi jų duomenų apsaugos politikos nuostatomis.
Pavyzdžiui, tai taikytina kai kurioms iš pirmiau aprašytų „Facebook“ vykdomų veiklų. Tačiau neturi įtakos toliau
aprašomų jūsų duomenų apsaugos teisėms. Jums pareikalavus ištaisyti ar pašalinti jūsų asmens duomenis arba
apriboti jų tvarkymą, imsimės visų tinkamų priemonių, kad jūsų reikalavimas būtų pateiktas visoms trečiosioms
šalimis, kurioms atskleidėme jūsų asmens duomenis.
Jūsų duomenis atskleidžiame ir prieigą prie jų suteikiame bendrovei ŠKODA AUTO. Daugiau informacijos apie tai,
kaip ŠKODA AUTO tvarko jūsų asmens duomenis, rasite jos Privatumo politikoje šiu adresu: http://www.skodaauto.com/data-privacy.
11. Jūsų asmens duomenų šaltinis
Visi su Svetainės slapukais renkami jūsų asmens duomenys renkami tiesiogiai iš jūsų. Šiuos duomenis galime gauti ir iš
trečiųjų šalių tais atvejais, kai jūsų kompiuteryje ar mobiliajame prietaise slapukus nustatome ne mes, o trečiosios
šalys.
12. Jūsų asmens duomenų perdavimas užsienio šalims
Su slapukais susiję jūsų asmens duomenys gali būti perleisti už LIETUVA/BĮ UAB „ARX“ ir Europos ekonominės
erdvės (EEE) ribų tais atvejais, kai iš jūsų gauname atskirą sutikimą šiam tikslui arba perduodamiems duomenims
užtikriname tinkamas apsaugos priemones.
„Google Analytics“ technologijos ir (arba) analitinių, rinkodaros bei socialinių tinklų slapukų ir kitų pirmiau aptartų
interneto technologijų (pvz., tiekiamų „Facebook“) atvejais iš jūsų gavus sutikimą dėl duomenų perdavimo, jūsų
asmens duomenys bus perduoti JAV esančioms įmonėms ir saugomi JAV esančiuose serveriuose. Atkreipkite dėmesį,
kad toks duomenų perdavimas gali būti rizikingas nesant sprendimų dėl tinkamumo ir apsaugos priemonių. Pavyzdžiui,
mūsų JAV parteriams perdavus duomenis ir juos tvarkant, šie duomenys gali būti stebimi JAV valstybinių institucijų
stebėjimo programų, tokiu būdu jie būtu prieinami JAV žvalgybos agentūroms arba federaliniams tyrėjams. Taip pat
svarbu pažymėti, kad, lyginant su JAV piliečiais, kitų šalių piliečių galimybės riboti stebėjimo programų veiklą,
vykdomą Nacionalinio saugumo agentūros arba Nacionalinės žvalgybos direktoriaus jų asmens atžvilgiu, yra ribotos.
Galiausiai pažymėtina, kad JAV nėra vienos tarnybos, atsakingos už tokio pobūdžio priežiūros vykdymą šalies mastu.
Skirtingos JAV valstijos pateikia skirtingus kontaktinius duomenis dėl specialaus teismo, užsiimančio užsienio
žvalgybos veiklos priežiūra, vykdomos duomenų apsaugos priežiūros.
Jei jūsų asmens duomenis perduosime už LIETUVOS ir EEE ribų, sieksime imsimės veiksmų, skirtų užtikrinti, kad
imamasi tinkamų apsaugos priemonių, kurios užtikrintų jūsų teisę į privatumą, apibūdintą šioje Slapukų politikoje. I
šiuos veiksmus įeina:
•

užtikrinimas, kad LIETUVA arba EEE šalys, į kurias duomenys perduodami, yra laikomos atsakingai
saugančiomis jūsų asmens duomenis, veikia atitinkamos institucijos, prižiūrinčios duomenų apsaugos
įstatymo laikymąsi;

•

jūsų asmens duomenų gavėjai bus sutartimis įpareigoti laikytis atitinkamų institucijų išdėstytų tokiems
atvejams skirtų nuostatų. Šių nuostatų laikomės siekdami užtikrinti jūsų duomenų saugumą tais atvejais, kai
jie perduodami mūsų tiekėjams už LIETUVOS ir EEE ribų.

Norėdami sužinoti daugiau apie mūsų taikomas apsaugos priemones ar gauti reikalingų dokumentų kopijas, kreipkitės
į mus šios politikos pabaigoje nurodytais kontaktiniais duomenimis.
Jei Svetaine naudojatės už LIETUVA/BĮ UAB „ARX“ ir EEE ribų, jūsų duomenys bus perduodami už šių teritorijų tam,
kad ja galėtumėte naudotis.
13. Automatizuotas sprendimų priėmimas
Šiuo metu nenumatome atvejų, kad duomenų tvarkymo sprendimai, kurie jus paveiktų iš teisinės perspektyvos ar kitu
reikšmingu būdu, būtų atliekami visiškai automatizuotai. Jei situacija keisis, šią politiką atnaujinsime ir jus apie tai
informuosime.
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14. Kita informacija
Siekdami užtikrinti apsaugą nuo neteisėtos prieigos prie duomenų ar jų neteisėto keitimo, atskleidimo arba
sunaikinimo, ėmėmės atitinkamų organizacinių ir techninių priemonių, įskaitant fizines, elektronines ir valdymo
procedūras, kad apsaugotume Svetainėje surinktą informaciją.
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Kokios yra mano teisės?
Duomenų apsaugos įstatymuose nurodytos šios jums suteiktos teisės:

prieiga prie mūsų turimų jūsų
asmens duomenų;

tolesnio jūsų duomenų
tvarkymo apribojimas;

sutikimo dėl slapukų
naudojimo ir duomenų
tvarkymo (kur jį atliekame)
atsiėmimas;

savo duomenų koregavimas ir
atnaujinimas;

savo duomenų sunaikinimas
(jei neturime įstatymuose
nurodyto pagrindo toliau jais
naudotis);

jūsų asmens duomenų
perleidimas automatizuotai
nuskaitomu pavidalu tiek sau,
tiek kitam valdytojui;

teisėtų interesų pagrindu
prieštaravimas jūsų asmens
duomenų naudojimui (išskyrus
atvejus, kai mūsų turimam
teisiniam pagrindui suteikiama
viršenybė), prieštaravimas
tokių duomenų naudojimui
tiesioginės rinkodaros tikslais;

buvimas apsaugotiems nuo jus
reikšmingai paveiksiančių
sprendimų automatizuoto
priėmimo.

Kaip galiu pasinaudoti savo teisėmis?
Jei turite klausimų dėl šios politikos arba dėl to, kaip tvarkome jūsų asmens duomenis, ar dėl savo duomenų apsaugos teisių,
galite susiekti su LIETUVA/BĮ UAB „ARX“ ir ŠKODA AUTO toliau nurodytais būdais:
LIETUVA/BĮ UAB „ARX“

El. paštu

Telefonu

Paštu:

LIETUVA/BĮ UAB „ARX“

+370 5 275 1987

LIETUVA/BĮ UAB „ARX“ dap@skoda.lt

Vykdydama teisėtus jūsų reikalavimus, LIETUVA/BĮ UAB „ARX“ gali imti pagrįstą mokestį, atsižvelgdama į administracinius
prašymo tvarkymo kaštus, jeigu duomenų pateikimo prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba pernelyg dideli.

ŠKODA AUTO

Internetu:

El. paštu

Paštu:

http://www.skoda-auto.com/data-privacy/

DPoffice@skoda-auto.cz

ŠKODA AUTO a.s.
Data Protection Office
tř. Václava Klementa 869
Mladá Boleslav II,
CZ 293 01 Mladá Boleslav
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Vykdydama teisėtus jūsų reikalavimus, ŠKODA AUTO gali imti pagrįstą mokestį, atsižvelgdama į administracinius prašymo
tvarkymo kaštus, jeigu duomenų pateikimo prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba pernelyg dideli.

Klausimų pateikimas mūsų duomenų apsaugos komandai
Jei turite klausimų dėl šios slapukų politikos ar savo asmens
duomenų apsaugos, galite kreiptis į LIETUVA/BĮ UAB „ARX“
duomenų apsaugos atstovą arba ŠKODA AUTO duomenų
apsaugos pareigūną (DAP).

LIETUVA/BĮ UAB „ARX“
https://www.skoda.lt/other1/arx_privatumo_politika
LIETUVA/BĮ UAB „ARX“
dap@skoda.lt

http://www.skoda-auto.com/data-privacy/
dpo@skoda-auto.cz

Skundų nagrinėjimo eiga

Jei nesutinkate su tuo, kaip LIETUVA/BĮ UAB „ARX“ ar ŠKODA AUTO
tvarko arba naudoja jūsų asmens duomenis, galite pateikti skundą
LIETUVA/BĮ UAB „ARX“ arba ŠKODA AUTO duomenų apsaugos
pareigūnui (DAP) arba atitinkamai priežiūros institucijai.

VALSTYBINĖ DUOMENŲ APSAUGS
INSPEKCIJA
A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius
El pašto adresas ada@ada.lt
VALSTYBINĖ DUOMENŲ APSAUGS
INSPEKCIJA
+370 5 271 2804, +370 5 279 1445
VALSTYBINĖ DUOMENŲ APSAUGS
INSPEKCIJA
www.ada.lt
ČEKIJA
Office for Personal Data Protection
Pplk. Sochora 27
CZ 170 00 Praha 7
+420 234 665 111
http://www.uoou.cz/en
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