
UAB ,,WOODLINE“ PRIVATUMO POLITIKA 

 

1. INFORMACIJA APIE DUOMENTŲ TVARKYTOJĄ 

 

1.1 Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato privatumo sąlygas Jums naudojantis 

interneto svetaine woodline.lt (toliau – Svetainė). 

1.2. Atidžiai perskaitykite šią Privatumo politiką tam, kad suprastumėte, kokią praktiką taikome 

tvarkydami Jūsų asmens duomenis. Perskaitę šį dokumentą, Jūs sužinosite, kaip mes tvarkome Jūsų 

asmens duomenis, iš kur juos gauname bei kokios Jūsų kaip asmens duomenų subjekto teisės. 

1.3 Šioje Privatumo politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys“ – tai bet kokia informacija, pagal 

kurią galima Jus atpažinti – tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę. Asmens duomenimis yra 

pavardė, vardas, gimimo data, pašto ar el. pašto adresas, buvimo vietos duomenys ir interneto 

identifikatorius, ir kt. 

1.4 Svetainę tvarko ir administruoja UAB ,,Woodline”,  juridinio asmens kodas: 126058182, adresas: 

Jankiškių g. 52a, Vilnius, LT-02300 Vilnius.   

1.5 Remiantis teisės aktų nuostatomis, mes esame Jūsų asmens duomenų valdytojas.  

 

2. PRINCIPAI, KURIŲ LAIKOMĖS 

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes: 

2.1 Laikysimės galiojančių ir taikomų teisės aktų, tame tarpe ir BDAR, reikalavimų; 

2.2 Tvarkysime Jūsų asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu; 

2.3 Rinksime Jūsų asmens duomenis nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau 

netvarkysime su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus tiek, kiek tai leidžia teisės aktai; 

2.4 Imsimės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs, 

atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba 

sunaikinami; 

2.5 Laikysime juos tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais 

tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi; 

2.6 Neteiksime asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešinsime jų, išskyrus teisės aktų 

nustatytais atvejais; 

2.7 Užtikrinsime, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas 

technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas. 

 

3. KOKIUS DUOMENIS IR KOKIAIS TIKSLAIS TVARKOME? 

3.1  pardavimų ir paslaugų kokybės užtikrinimo tikslu, t. y. siekdami atsakyti į Jūsų užklausimus, 

kuriuos mums pateikėte Svetainėje, dėl mūsų produktų. 
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3.2 Tiesioginės rinkodaros tikslu, siekiant pateikti Jums pasiūlymus, naujienlaiškius ir informaciją apie  

mūsų, su mumis susijusių asmenų ir partnerių prekes ir (ar) paslaugas. 

3.3  Įdarbinimo tikslais kaip dalis esamo ir būsimo įdarbinimo proceso, taip pat siekiant įvertinti Jūsų  

kompetenciją ir kitas savybes. 

4. SLAPUKŲ NAUDOJIMAS 

4.1. Mes renkame informaciją apie Jus naudodami slapukus (angl. Cookies). Slapukai yra maži failai, 

kurie laikinai įrašomi į Jūsų įrenginio standųjį diską ir leidžia atpažinti Jus per kitus apsilankymus 

Svetainėje, išsaugoti asmens naršymo istoriją, parinktis, pritaikyti turinį, pagreitina Svetainėje 

vykdomas paieškas, sukuria patogią ir draugišką Svetainės aplinką, pateikia ją efektyviau ir patikimiau. 

Slapukai – įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina naudojimąsi tinklalapiu. 

4.2. Slapukais mes galime rinkti šią informaciją: IP adresas, naudojamos internetinės naršyklės tipas, 

apsilankymų Svetainėje skaičius, peržiūrėti Svetainės puslapiai, laikas, praleistas Svetainėje, 

demografiniai duomenys ir, jei atvykote į Svetainę iš trečiosios šalies tinklalapio – puslapio URL 

nuoroda. 

4.3. Slapukais gaunamą informaciją mes naudojame šiais tikslais: 

a) kad užtikrintume Svetainės funkcionalumą (pvz., kad Jūs galėtumėte naudotis Svetainės 

įasmeninimu); 

b) kad galėtume Svetainę tobulinti ir vystyti taip, kad ji dar geriau atitiktų Jūsų poreikius; 

c) paslaugų plėtrai ir naudojimosi Svetaine analizei; 

 

5. KOKIAS TEISES JŪS TURITE? 

5.1 Tvarkant asmens duomenis, mes užtikriname Jūsų teises pagal BDAR bei Lietuvos Respublikos 

asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. Kaip asmens duomenų subjektas Jūs turite šias teises: 

a) žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą; 

b) susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome; 

c) reikalauti ištaisyti ar papildyti, patikslinti neteisingus netikslius, neišsamius Jūsų asmens duomenis;  

 

 

 

 

 


