PRIVATUMO PRANEŠIMAS
Galioja nuo 2018 05 25

Šiame Privatumo pranešime paaiškinamos ir aprašomos asmens duomenų tvarkymo
procedūros, taikomos Maksekeskus AS. Bendrieji principai ir vertybės, susiję su asmens
duomenų tvarkymu įmonėje Maksekeskus AS, ir su slapukais susijusi informacija, yra
aprašyti mūsų Privatumo politikoje.

1.

Privatumo pranešimo tikslas, apimtis ir galiojimas

Privatumo pranešimo tikslas – paaiškinti ir apibūdinti, kokių tipų asmens duomenis
tvarkome, kokiais tikslais, kaip ir kokios yra Jūsų ir mūsų teisės, pareigos ir atsakomybė,
susiję su asmens duomenų tvarkymu.
Privatumo pranešimas taikomas tvarkant asmens duomenis, tvarkomus įmonėje Maksekeskus
AS nuo anksčiau paminėtos datos.

2.

Apibrėžimai

Sutartis

Paslaugų sutartis, sudaryta su Prekybininku.

Pažeidimas

Pažeidimas, dėl kurio netyčia ar neteisėtai sunaikinami,
prarandami, pakeičiami, neteisėtai atskleidžiami ar prieinami
asmens duomenys, kurie yra persiunčiami, saugomi ar kitaip
tvarkomi.

Duomenų valdytojas /
Mūsų / Mus / Mes

Maksekeskus AS,
Įmonės kodas: 12268475,
Adresas: Niine tn 11, Tallinn 10414, Estija
El. paštas: support@maksekeskus.ee.

EEE

Europos ekonominė erdvė (Europos Sąjungos šalys ir Norvegija,
Islandija ir Lichtenšteinas).

BDAR

ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, (ES) 2016/679.

Prekybininkas

Juridinis asmuo, su kuriuo mes sudarėme sutartį.

Asmeniniai duomenys

Bet kokia informacija, susijusi su identifikuotu arba
identifikuojamu fiziniu asmeniu (duomenų subjektu). Fizinis
asmuo, kurį galima identifikuoti tiesiogiai ar netiesiogiai, visų
pirma pagal identifikatorių arba asmens dokumentus, pvz., vardą,
pavardę, asmens kodą, adreso informaciją, tinklo identifikatorių,

pagal vieną arba kelis faktorius, būdingus jo fizinei, fiziologinei,
genetinei, psichinei, ekonominei, kultūrinei ar socialinei tapatybei.
Privatumo pranešimas

Šis privatumo pranešimas.

Privatumo politika

Bendrieji principai ir vertybės, kurių laikomės tvarkydami asmens
duomenis. Privatumo politika skelbiama mūsų svetainėje.

Tvarkymas

Veikla arba veiklų rinkinys, atliekamas su asmens duomenimis,
pvz., jų rinkimas, dokumentavimas, organizavimas,
struktūrizavimas, saugojimas, pritaikymas ir keitimas, peržiūra,
skaitymas, naudojimas, perdavimas, atskleidimas perduodant,
platinant ar kitaip sudarant galimybę naudotis, derinimas ar
kombinavimas, blokavimas, ištrynimas ar sunaikinimas.
Tvarkymas gali vykti rankiniu būdu arba per automatizuotas
sistemas.

Tvarkytojas

Asmuo, kuris tvarko asmens duomenis duomenų valdytojo vardu
ir su kuriuo Duomenų valdytojas yra sudaręs rašytinę sutartį dėl
asmens duomenų tvarkymo.

Paslaugos

Paslaugos, kurias Prekybininkui suteikė Maksekeskus AS.

Supaprastinto
atsiskaitymo
sprendimas

IT sprendimas, leidžiantis Maksekeskus AS rinkti Jūsų asmens
duomenis ir perduoti juos Prekybininkui. Jūsų pageidavimu,
Supaprastinto atsiskaitymo sprendimas išsaugo Jūsų pateiktus
asmens duomenis ir įgalina atkurti Jūsų Asmens duomenis,
vykdant el. prekybos sandorį su Prekybininku.

Interneto svetainė

www.maksekeskus.ee.

Jūs /Jūsų

Fizinis asmuo (duomenų subjektas), kurio asmens duomenis
tvarkome.

3.

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Asmens duomenis tvarkome laikydamiesi galiojančių Estijos teisės aktų reikalavimų,
įskaitant BDAR.
Asmens duomenis tvarkome kaip duomenų Valdytojas ir Tvarkytojas. Asmens duomenis
tvarkome kaip Valdytojas, pirmiausia tada, kai asmens duomenis gavome tiesiogiai iš Jūsų
arba pagal Jūsų užsakymą (pvz., per Supaprastinto atsiskaitymo sprendimą). Asmens
duomenis tvarkome kaip Tvarkytojas, pirmiausia tada, jei gavome Asmens duomenis iš
Prekybininko.

4.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai

Mes galime tvarkyti asmens duomenis šiais tikslais, įskaitant, bet neapsiribojant:
(1)

Parengti ir sudaryti Sutartį, vykdyti Sutartį (įskaitant paslaugų teikimą),
įgyvendinti iš Sutarties kylančias teises ir vykdyti įsipareigojimus, kylančius iš
Sutarties;

(2)

Įgyvendinti teises ir vykdyti pareigas, kylančias iš teisės aktų;

(3)

Tvarkyti Jūsų užklausas ir pageidavimus;

(4)

Įgalinti naudotis Supaprastinto atsiskaitymo sprendimu;

(5)

Atlikti pasitenkinimo tyrimus ir analizuoti paslaugų naudojimą bei naudoti
apklausų ir analizių rezultatus, be kita ko, reklamuoti ir plėtoti mūsų produktus
ir paslaugas;

(6)

Perduoti informaciją apie mūsų paslaugas ir Supaprastinto atsiskaitymo
sprendimą, išsiųsti mūsų naujienlaiškius;

(7)

Reklamuoti mūsų produktus ir paslaugas.

Mes taip pat galime tvarkyti asmens duomenis kitais tikslais. Mes stengsimės Jus informuoti
apie tvarkymo tikslus asmens duomenų gavimo metu. Jei tai nėra įmanoma ar protinga, tokiu
atveju stengsimės kuo greičiau informuoti Jus, gavę asmens duomenis arba kitaip juos tvarkę.

5.

Tvarkomų asmens duomenų sudėtis

Mes tvarkome, be kita ko, šiuos asmens duomenis:
(1)

Asmeninę informaciją, pvz., vardas, pavardė, pareigos, darbo pareigos, su darbu
susiję identifikavimo numeriai, paso išdavimo valstybė, paso numeris, verslo
padalinys (įskaitant patikrinimui surinktus kontaktinius duomenis, įskaitant
faktinio savininko duomenis);

(2)

Kontaktinius duomenis, pvz., el. pašto adresas, telefono numeriai, IP adresas;

(3)

Mokėjimo duomenis, pvz., sąskaitos numeris, mūsų unikalus operacijos kodas,
operacijos informacija, mokėjimo kortelės duomenys ir kt.;

(4)

Banko duomenis, pvz., banko sąskaitos numeris, banko pavadinimas.

Mes galime gauti asmens duomenis tiesiogiai iš Jūsų, kai Jūs įvedate savo asmens duomenis į
Supaprastinto atsiskaitymo sprendimą ir (arba) kai lankotės svetainėje, taip pat iš
Prekybininko, vykdydami Sutartį. Mes taip pat renkame asmens duomenis, kad
įgyvendintume teises ir vykdytume įsipareigojimus, kylančius iš teisės nuostatų.
Atkreipkite dėmesį, kad Supaprastinto atsiskaitymo sprendimas negali būti naudojamas
anonimiškai, todėl asmens duomenų atskleidimas mums ir sutikimo tvarkyti asmens
duomenis suteikimas yra išankstinė jų naudojimo sąlyga.
6.

Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenimis

Jūs turite šias teises, susijusias su Jūsų asmens duomenimis:
(1)

Teisė susipažinti su asmens duomenimis – Jūs turite teisę žinoti, kokius asmens
duomenis mes saugome apie Jus ir kaip juos tvarkome, įskaitant teisę žinoti
tvarkymo tikslą, asmenis, kuriems mes atskleidžiame asmens duomenis,
informaciją apie automatizuotą sprendimų priėmimą ir teisę gauti asmens
duomenų kopijas.

(2)

Teisė į asmens duomenų taisymą – Jūs turite teisę prašyti ištaisyti netinkamus,
neišsamius ir klaidinančius asmens duomenis.

(3)

Teisė atšaukti duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis – Jūs turite teisę bet
kuriuo metu atšaukti mums duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.
Atkreipkite dėmesį, kad sutikimo atšaukimas neturi įtakos tvarkymo teisėtumui,
įvykusiam iki atšaukimo.

(4)

Teisė į asmens duomenų ištrynimą (toliau – Teisė būti pamirštam) – Jūs turite
teisę reikalauti, kad mes ištrintume Jūsų asmens duomenis (pvz., jei Jūs
atšaukėte duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis arba asmens duomenys
nebėra reikalingi tikslams, kuriais jie buvo surinkti). Mes turime teisę atsisakyti
ištrinti asmens duomenis, kai asmens duomenų tvarkymas yra būtinas mūsų
teisiniams įsipareigojimams vykdyti, pasinaudoti teise į saviraiškos ir
informacijos laisvę, teisinių reikalavimų nustatymui, vykdymui ar gynimui arba
jei tai atitinka viešąjį interesą.

(5)

Teisė į tvarkymo apribojimą – tam tikrais atvejais Jūs turite teisę uždrausti arba
apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą ribotam laikui (pvz., Jūs prieštaravote
dėl asmens duomenų tvarkymo).

(6)

Teisė prieštarauti – Jūs turite teisę, priklausomai nuo konkrečios situacijos,
prieštarauti, kad mes tvarkytume Jūsų asmens duomenis, kai Jūsų asmens
duomenų tvarkymas atliekamas dėl mūsų teisėto intereso ar viešojo intereso. Jūs
bet kuriuo metu galite prieštarauti asmens duomenų tvarkymui tiesioginės
rinkodaros tikslu ir mes reaguosime nedelsiant.

(7)

Teisė į duomenų perkėlimą – jeigu Jūsų asmens duomenų tvarkymas
grindžiamas Jūsų sutikimu ir Jūsų asmens duomenys tvarkomi automatiškai,
tuomet Jūs turite teisę gauti asmens duomenis apie Jus, kuriuos mums pateikėte
kaip Valdytojui, struktūrizuotu, dažniausiai naudojamu formatu ir mašininio
nuskaitymo forma; Jūs turite teisę perduoti asmens duomenis kitam Duomenų
valdytojui. Be to, Jūs turite teisę reikalauti, kad asmens duomenis perduotume
tiesiogiai kitam Duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma.

(8)

Automatizuotas sprendimų priėmimas (įskaitant profiliavimą) - su sąlyga, kad
mes jus informuojame, kad atliekame automatizuotą sprendimų priėmimą
(įskaitant profiliavimą), kuris turės Jums teisinių pasekmių arba turės
reikšmingą poveikį Jums, tuomet Jūs galite reikalauti, kad automatizuotas
sprendimas nebūtų priimtas remiantis vien automatizuotu apdorojimu.

(9)

Skundo pateikimas. Jūs turite teisę pateikti skundą dėl mūsų Estijos duomenų
apsaugos inspekcijai dėl asmens duomenų tvarkymo (www.aki.ee).

Jei norite pasinaudoti savo teisėmis, susijusiomis su asmens duomenimis, arba pasiteirauti
apie Privatumo pranešimą, prašome pateikti prašymą el. paštu support@maksekeskus.ee. Mes
įprastai atsakysime į Jūsų prašymą elektroniniu paštu ne vėliau kaip per vieną mėnesį.
Atkreipkite dėmesį, kad prieš pateikdami Jums informaciją, kurios prašėte dėl Jūsų asmens
duomenų, privalome patvirtinti Jūsų tapatybę.

7.

Asmens duomenų saugumas

7.1.

Įgyvendinamos saugumo priemonės

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.
7.2.

Informavimas apie pažeidimus, pažeidimų tvarkymas

Jei turite informacijos apie faktinį ar galimą pažeidimą, apie tai nedelsdami praneškite mums
el. paštu support@maksekeskus.ee. Mes nedelsdami spręsime šį klausimą, prireikus
parengsime sprendimo planą ir informuosime Duomenų apsaugos inspekciją.

8.

Asmens duomenų atskleidimas

Atkreipkite dėmesį, kad pagal teisės aktų reikalavimus mūsų gali būti reikalaujama atskleisti
arba suteikti institucijoms ar priežiūros institucijoms prieigą prie Jūsų asmens duomenų.
Mes atskleidžiame Jūsų asmens duomenis asmenims, priklausantiems tai pačiai grupei kaip ir
mes, mūsų Tvarkytojams, taip pat asmenims, turintiems juridinę teisę gauti asmens
duomenis.
Sudarydami sutartį su Tvarkytoju dėl asmens duomenų tvarkymo mūsų vardu, mes
užtikriname, kad būtų taikomos sutartinės apsaugos priemonės Jūsų asmens duomenims
apsaugoti.

9.

Geografinė tvarkymo vieta

Paprastai mes tvarkome asmens duomenis EEE viduje.
Prireikus perduoti Jūsų asmens duomenis už EEE ribų, perdavimas vykdomas pagal BDAR
reikalavimus.

10.

Asmens duomenų saugojimas

Asmens duomenis saugome tol, kol to reikalaujama arba leidžiama pagal teisės aktus, arba tai
būtina Privatumo pranešime nustatytiems tikslams.
Asmens duomenų saugojimo laikotarpio pabaigoje mes ištrinsime asmens duomenis
visam laikui.

11.

Prieiga prie Privatumo pranešimo

Privatumo pranešimas pateikiamas mūsų interneto svetainėje.
Mes turime teisę vienašališkai pakeisti Privatumo pranešimą bet kuriuo metu pagal
galiojančius įstatymus. Apie pakeitimus informuosime Jus per svetainę likus ne mažiau kaip
1 mėnesiui iki pakeitimų įsigaliojimo.

