1. Privatumo politika
“Dripukas” gerbia visų savo klientų bei lankytojų teisę į privatumą ir įsipareigoja užtikrinti jų asmens
duomenų apsaugą bei jų, kaip duomenų subjektų, teisių užtikrinimą. Ši privatumo politika reglamentuoja
pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus bei tvarką. Lankydamiesi mūsų
svetainėje, naudodamiesi mūsų teikiamomis paslaugomis bei suteikdami savo asmens duomenis, Jūs
sutinkate su šios privatumo politikos nuostatomis. Gerbdami Jūsų privatumą, mes imamės atitinkamų
techninių ir organizacinių priemonių, siekdami užtikrinti Jūsų asmens duomenų saugumą, o duomenų
tvarkymo veiksmai atitiktų duomenų apsaugos teisės aktus.
2. Renkami duomenys
“Dripukas” renka ir toliau tvarko asmens duomenis, kuriuos Jūs patys pateikiate registruodamiesi,
užsakydami bei naudodami mūsų teikiamas paslaugas. Asmeniniai duomenys, pateikti šioje interneto
svetainėje, bus naudojami tikslams, nurodytiems šioje privatumo politikoje arba aktualiose šios interneto
svetainės dalyse.
3. Duomenų rinkimo tikslas
Surinktą informaciją naudojame įvairiais būdais, įskaitant, bet neapsiribojant:
•
•
•
•
•
•

Tobulinti, suasmeninti ir plėsti mūsų teikiamas paslaugas
Suprasti ir išanalizuoti, kaip naudojatės mūsų paslaugomis
Kurti naujus produktus, paslaugas, bei funkcionalumą
Bendrauti su Jumis, įskaitant klientų aptarnavimo paslaugas, galimybę pateikti atnaujinimus ir kitą
su “Dripukas” susijusią informaciją bei rinkodaros ir reklamos tikslais
Siųsti el. laiškus
Rasti ir užkirsti kelią sukčiavimui

4. Apmokėjimų apdorojimas
Elektroninėje parduotuvėje apmokėjimai apdorojami naudojantis makecommerce.lt platforma, kurios
valdytojas Maksekeskus AS (Niine 11, Talinas 10414, Estija, reg. nr.:12268475), todėl Jūsų asmeninė
informacija, reikalinga mokėjimo įvykdymui ir patvirtinimui, bus perduodama Maksekeskus AS.
5. Jūsų teisės
Mes norime įsitikinti, kad jūs pilnai žinote visas savo duomenų apsaugos teises. Kiekvienas vartotojas turi
šias teises:
•
•

•
•
•

Kreiptis į “Dripukas” su prašymu suteikti informaciją apie tvarkomus Jūsų asmens duomenis ir jų
tvarkymo tikslus
Reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius arba netikslius Jūsų asmens duomenis ir (arba)
sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai, susipažinę su asmens duomenimis, Jūs
nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs
Reikalauti ištrinti asmens duomenis ar būtų perkelti kitai organizaicijai arba Jums tiesiogiai
Apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, kol Jūsų prašymu bus patikrintas jų tvarkymo
teisėtumas
Nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais

6. Slapukų naudojimas
“Dripukas”, kaip ir dauguma kitų svetainių naudoja “slapukus”. Kai Jūs naršote svetainėje, slapukai
automatiškai sukuriami Jūsų kompiuteryje ar mobiliajame įrenginyje ir saugomi naršyklėje. Jie naudojami
tam, kad pagerintų Jūsų patirtį lankantis mūsų svetainėje. Daugiau informacijos apie slapukus galite
sužinoti paspaudę čia
7. Trečiųjų šalių privatumo politikos
Svetainėje yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklapius. Mes nesame atsakingi
už tokių internetinių tinklapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Kadangi mes
negalime kontroliuoti kitų tinklapių ir jie nėra tvarkomi pagal šią privatumo politiką, rekomenduojame
atskirai perskaityti kiekvieno ne mums priklausančio tinklapio privatumo politiką.
8. Susisiekite
Jeigu Jums iškilo kokių nors klausimų, norėtumėte pateikti prašymą, susijusį su Jūsų asmenininių duomenų
tvarkymu, ar skųstis dėl to, kaip tvarkome Jūsų asmeninius duomenis, galite susisiekti su mumis el. pašto
adresu info@dripukas.lt

