MAKSEKESKUS AS
PRIVATUMO POLITIKA
Šioje Privatumo politikoje aprašomi bendrieji principai ir vertybės, kurių laikosi Maksekeskus AS,
tvarkydamas asmens duomenis. Mes gerbiame kiekvieno asmens teisę į jų asmens duomenų
apsaugą ir labai rimtai žiūrime į asmens duomenų apsaugą.

1.

Apie mus
Maksekeskus AS (Maksekeskus, Mes, Mus arba Mūsų) el. prekybininkams siūlo įvairius
mokėjimo sprendimus. Mūsų tikslas – suteikti patogią ir novatorišką paslaugą, leidžiančią
el.prekybininkams sutaupyti laiko ir pinigų automatizuotų mokėjimo sistemų pagalba ir
padaryti pirkimo procesą patogesnį ir efektyvesnį klientams.
Mes esame Eesti Post AS dukterinė įmonė. Mes turime mokėjimo įstaigos veiklos licenciją
ir mus prižiūri Finansų priežiūros institucija.

2.

Asmens duomenys, asmens duomenų tvarkymas
Mes tvarkome asmens duomenis kaip kasdienės ekonominės veiklos dalį. Priklausomai nuo
konkrečių santykių, mes galime būti Tvarkytojas arba asmens duomenų Valdytojas.
Kaip duomenų tvarkytojas, gauname asmens duomenis iš mūsų sutartinių partnerių, visų
pirma el. prekybininkų. Kaip Duomenų valdytojas, asmens duomenis gauname tiesiogiai iš
duomenų subjekto (Jūs arba Jūsų).
Duomenų valdytojas nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.
Jei asmens duomenis tvarkome kaip duomenų valdytojas, savo Privatumo pranešime
informuosime Jus apie Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslus, Jūsų teises, mūsų pareigas
ir atsakomybę, susijusią su asmens duomenų tvarkymu.
Jei tvarkome asmens duomenis kaip duomenų tvarkytojas, tokiu atveju laikomės duomenų
valdytojo pateiktų rašytinių gairių.

3.

Asmens duomenų tvarkymo principai
Mes gerbiame kiekvieno asmens teisę į jų asmens duomenų apsaugą ir darome viską, kad
užtikrintume, jog mums pateikti ir surinkti asmens duomenys būtų apsaugoti ir išliktų
konfidencialūs.
Asmens duomenis tvarkome teisėtai, t. y. visada turime teisinį pagrindą tvarkyti asmens
duomenis.

Mes nustatome aiškius asmens duomenų tvarkymo tikslus, apie tai pranešame tinkamu būdu
prieš tvarkant, ir asmens duomenis tvarkome tik šiais tikslais.
Mes renkame ir tvarkome tik tuos asmens duomenis, kurie yra svarbūs tvarkymo tikslui.
Mes įgyvendiname įvairias priemones (fizines, technines, organizacines), kad apsaugotume
asmens duomenis nuo nelegalaus ar neteisėto pakeitimo, atskleidimo, įsigijimo,
sunaikinimo, praradimo ar neteisėtos prieigos prie jų.
Jei asmens duomenis tvarkome asmens sutikimo pagrindu, prašymas dėl sutikimo turi būti
aiškiai atskiriamas, suprantamas ir aiškiai suformuluotas. Mes pranešame ir pripažįstame,
kad sutikimas bet kada gali būti atšauktas.
Reguliariai vertiname riziką, susijusią su asmens duomenų tvarkymu, ir imamės tinkamų
rizikos mažinimo priemonių rizikai sumažinti.
Pagal teisės aktų reikalavimus mūsų gali būti reikalaujama atskleisti arba suteikti valdžios
institucijoms ar priežiūros institucijoms prieigą prie asmens duomenų.
Mes galime perduoti asmens duomenis mūsų tvarkytojams, jei tai reikalinga tikslams,
kuriais jie tvarkomi.
Mes reikalaujame ir tikimės, kad mūsų sutartiniai partneriai bus atsargūs tvarkydami
asmens duomenis, kad užkirstų kelią neteisėtam asmens duomenų atskleidimui ar
netinkamam naudojimui ir tvarkytų asmens duomenis sąžiningai ir teisėtai.
Asmens duomenis saugome tik tiek, kiek to reikalauja įstatymai ar sutartys arba būtina
mūsų verslo veiklai. Asmens duomenų saugojimo laikotarpio pabaigoje mes ištrinsime
asmens duomenis.
Privatumo politikoje nustatytų reikalavimų laikymasis yra neatsiejamas nuo mūsų
kasdieninės veiklos, paslaugų ir procesų bei mūsų plėtros.
Mes turime vidaus taisykles (Vidaus taisyklės), kad užtikrintume, jog būtų laikomasi
Privatumo politikoje nustatytų reikalavimų. Suprantame, kad vidaus taisyklių laikymasis
vyksta per mūsų darbuotojus. Todėl manome, kad tai svarbu ir esame įsipareigoję užtikrinti,
kad mūsų darbuotojai žinotų ir laikytųsi Vidaus taisyklių reikalavimų. Mes tikimės, kad visi
mūsų darbuotojai laikosi privatumo reikalavimų.

4.

Slapukai
Mes naudojame sesijos slapukus ir nuolatinius slapukus mūsų svetainėje. Slapukai yra
nedideli duomenų failai, kuriuos mūsų svetainė saugo Jūsų išmaniajame įrenginyje, kai
lankotės mūsų svetainėje.
Sesijos slapukai generuojami Jūsų apsilankymo mūsų svetainėje metu (t. y. kol mūsų
svetainės sesija bus aktyvi). Mes nesaugome sesijos slapukų.
Nuolatiniai slapukai generuojami, kai Jūs pasirenkate naudoti Jūsų asmens duomenų

išsaugojimo parinktį mūsų svetainės Supaprastinto atsiskaitymo sprendime. Mes
naudojame nuolatinius slapukus, kad pateiktume Jums Supaprastinto atsiskaitymo
sprendimą ir padarytume patogesnį el. apsipirkimą Jūsų pasirinktų prekybininkų svetainėse.

5.

Jūsų teisės
Jūs kontroliuojate savo asmens duomenis, todėl turite teises, kurios apima teisę Jums prieiti
prie Jūsų asmens duomenų, teisę pareikalauti, kad mes ištaisytume asmens duomenis, teisę
būti pamirštam, teisę į asmens duomenų tvarkymo apribojimą, teisę į asmens duomenų
perkėlimą ir teisę atšaukti sutikimą, duotą asmens duomenų tvarkymui.
Jūs turite teisę susisiekti su Maksekeskus AS dėl minėtų teisių (6 punktas).
Jūs turite teisę pateikti skundą Estijos duomenų apsaugos inspekcijai dėl mūsų veiklos,
susijusios su asmens duomenų tvarkymu (www.aki.ee).

6.

Mūsų kontaktiniai duomenys
Maksekeskus
kontaktinius
duomenis
https://maksekeskus.ee/kontakt/.

galite

rasti

interneto

svetainėje

Mūsų duomenų apsaugos pareigūno el. pašto adresas: support@maksekeskus.ee.

7.

Privatumo politikos atnaujinimas
Kartkartėmis galime atnaujinti Privatumo politiką. Šiuo metu galiojančią Privatumo
politiką galima rasti mūsų svetainėje.

