REBALTIC.LT SVETAINĖS PRIVATUMO POLITIKA
Interneto svetainė (toliau – Svetainė), viešai prieinama adresu www.rebaltic.lt, nuosavybės teise priklauso ir
yra kontroliuojama UAB „Rebaltic“ (toliau – Bendrovė), juridinio asmens kodas 302424303, buveinės adresas:
Liejyklos g. 3, Vilnius.
I. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR SAUGOJIMAS
Tiesioginės rinkodaros tikslais Bendrovė renka šiuos asmens duomenis: vardas, pavardė, elektroninio pašto
adresas, telefono ryšio numeris. Sutikimas, kad asmens duomenys būtų naudojami rinkodaros tikslais,
išreiškiamas registracijos procedūra. Asmens duomenis saugomi 5 metus nuo jų pateikimo. Vartotojas bet
kada gali atšaukti šį savo sutikimą atsiųsdamas elektroninį laišką svetainės administratoriui adresu
info@rebaltic.lt.
II. SLAPUKŲ NAUDOJIMAS
2.1. Pradėdamas naudotis Bendrovės Svetaine, Vartotojas išreiškia sutikimą su Bendrovės vykdoma slapukų
(toliau – Slapukai) naudojimo politika, įskaitant jų įrašymą ir naudojimą.
Slapukas – tai mažos apimties duomenų rinkinys, įrašytas Vartotojo kompiuteryje ar kitame galiniame
prisijungimo įrenginyje, jam besilankant Bendrovės Svetainėje. Slapuke yra Svetainės patalpinta informacija.
Lankantis Svetainėje, automatiškai išanalizuojama Slapukuose esanti informacija ir prisiderinama prie
Bendrovės ir Vartotojo reikmių. Slapukų teikiama informacija gali būti naudojama vertinant Vartotojo elgesį
Svetainėje ir teikiant jam reklaminius pasiūlymus ir (ar) kitas Svetainėje teikiamas paslaugas.
Svetainėje naudojami laikinieji bei nuolatiniai Slapukai. Laikinieji slapukai yra Vartotojo kompiuteryje (ar
kitame įrenginyje) tol, kol Vartotojas naudojasi Svetaine, tai reiškia, kad Vartotojui išėjus iš Svetainės, laikinieji
Slapukai iš Vartotojo kompiuterio (ar kito įrenginio) pašalinami. Nuolatiniai slapukai Vartotojo kompiuteryje
(ar kitame įrenginyje) tvarkomi 5 metus.
2.2. Naudojamų Slapukų rūšys:
a) būtinieji: būtini tinkamai Svetainės veiklai; leidžia visapusiškai naršyti Svetainėje ir naudotis visomis jos
funkcijomis;
b) našumo: padeda suprasti, kaip Vartotojai naudojasi Svetaine. Jų pagalba gaunama informacija apie
aplankytas Svetainės dalis, laiką, praleistą Svetainėje, ir bet kokias Svetainės veikimo problemas bei trikdžius,
su kuriais Vartotojas susiduria naršydamas Svetainėje;
c) funkciniai: jų pagalba prisimenama, ką Vartotojas ankstesnio seanso metu Svetainėje rinkosi ar nurodė,
pavyzdžiui, Vartotojui pradėjus vesti Vartotojo vardą, tikslu prisijungti prie Sistemos, yra pateikiamas
ankstesnių seansų metu Vartotojo naudotas Vartotojo vardas;
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d) tiksliniai arba reklamos: naudojami siekiant pateikti Vartotojui turinį, kuris geriau atitiktų jo interesus. Jie
taip pat padeda sužinoti kokio tipo ir kada paskutinį kartą Vartotojas matė Bendrovės reklamą, jei apskritai
tokia jam buvo rodyta.
2.3. Visi Bendrovės naudojami Slapukai yra anoniminiai, jie leidžia atpažinti Svetainės Vartotoją, bet neleidžia
nustatyti jo asmens tapatybės.
2.4. Slapukų naudojimo tikslai:
a) suteikti Vartotojui galimybę naudotis visomis Svetainės funkcijomis bei Bendrovės Svetainėje teikiamomis
paslaugomis;
b) patenkinti kiekvieno Svetainės Vartotojo individualius interesus ir poreikius;
c) užtikrinti Svetainės Vartotojo saugumą ir privatumą;
d) išsaugoti įvesties informacija savo įrankiuose, taip paspartinant Vartotojo veiksmų Svetainėje atlikimą;
e) išsaugoti informaciją apie Svetainės Vartotoją dominančią informaciją bei paslaugas, siekdama pateikti
Vartotojui tik tikslingą informaciją ir reklamą;
f) gauti apibendrintus duomenis, kuriais remiantis Bendrovė galėtų įvertinti, kaip Vartotojai naudojasi
Svetaine, bei, vadovaujantis tokiais duomenimis, pagerinti Svetainės veikimą, patobulinti jos struktūrą ir turinį.
2.5. Slapukų valdymas:
2.4.1. Vartotojas išreiškia savo išankstinį laisvanorišką sutikimą leisti įrašyti slapukus pažymint atitinkamą
laukelį varnele „SUTINKU“ prie pranešimo: „Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl.
Cookies). Sutikdami, pažymėkite atitinkamą laukelį varnele „Sutinku“. Savo duotą pasirinkimą bet kada
galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.”
2.4.2. Dauguma interneto naršyklių yra nustatytos taip, kad savaime priimtų Slapukus, todėl Vartotojas,
nesutikdamas su tuo, kad jo kompiuteryje (ar kitame įrenginyje) būtų įrašomi bei tvarkomi Slapukai, gali
užblokuoti ar ištrinti juos, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus (dažniausiai juos galima rasti
interneto naršyklės įrankių juostos punkto “Įrankiai” (angl. “Tools”) – “Interneto parinktys” (angl. “Internet
options”) meniu.
2.4.3. Užblokavus ir (ar) ištrynus visus ar dalį Slapukų, Vartotojas vis dar gali naudotis Svetaine, tačiau kai
kurios Svetainės funkcijos ir (ar) Bendrovės Svetainėje teikiamos paslaugos Vartotojui gali tapti neprieinamos.
Be to, toks Vartotojas negauna jo reikmėms pritaikytos Bendrovės Svetainėje esančios informacijos.
III. SUSIJUSIOS SVETAINĖS
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3.1. Šioje Svetainėje gali būti pateikta nuorodų į kitas svetaines, kurios leis Vartotojui išeiti iš šios Svetainės,
siekiant gauti trečiųjų šalių informaciją, arba trečiųjų šalių informacija gali būti pateikta šioje Svetainėje (toliau
– Susijusios svetainės).
3.2. Bendrovė negali pakeisti, atnaujinti ar kontroliuoti Susijusių svetainių turinio, todėl neprisiima jokios
atsakomybės dėl jose pateikto turinio teisingumo.
3.3. Vartotojas turi atkreipti dėmesį, kad Susijusiose svetainėse gali galioti kitokios nei Svetainėje galiojančios
svetainės naudojimo taisyklės, privatumo politika, konfidencialumo nuostatos, asmens duomenų tvarkymo ir
kitos taisyklės.
IV. INFORMACIJOS SAUGUMAS
Bendrovė naudoja tinkamas organizacines ir technines apsaugos priemones, kad apsaugotų asmeninės
informacijos saugumą, konfidencialumą ir vientisumą.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Ši Privatumo politika galioja nuo 2018 m. birželio 1 dienos. Apie bet kokius Privatumo politikos pasikeitimus
Vartotojai bus informuoti Svetainėje. Bet kokiu su asmens duomenų tvarkymu susijusiu klausimu prašytume
kreiptis el. paštu info@rebaltic.lt.
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