Privatumo pranešimas
„Carlsberg“ įmonių grupė supranta jūsų asmens duomenų saugumo svarbą ir yra
įsipareigojusi gerbti jūsų privatumą bei apsaugoti jūsų asmens duomenis.
Šis privatumo pranešimas nurodo, kaip UAB „Švyturys-Utenos alus“ naudoja jūsų asmens
duomenis, bei pateikia priemones, kurias esame numatę, siekdami apsaugoti jūsų informaciją
ir saugiai ją laikyti. Skirkite laiko išsamiai susipažinti su šiuo pranešimu bei mūsų Slapukų
pranešimu. Pranešime pateikiami tik su šiuo tinklapiu susiję paaiškinimai, apimantys šias sritis:
1. Kokius asmens duomenis renkame šiame tinklapyje
2. Ką darome su jūsų asmens duomenimis
3. Kiek laiko saugomi jūsų asmens duomenys
4. Kaip naudojame slapukus
5. Jūsų teisės
6. Šio pranešimo naujinimai

1. Kokius asmens duomenis renkame
Renkame ir tvarkome šiuos jūsų asmens duomenis:
• Techninė informacija - naršyklės tipą ir versiją, laiko juostos nustatymus, naršyklės įskiepio
tipus ir versijas, operacinę sistemą ir platformą.
• Informacija apie jūsų apsilankymą mūsų tinklalapį - mūsų naudojamas trečių šalių „Google
Analytics“ tinklapio lankomumo statistikos stebėjimo įrankis savo slapukuose kaip atpažinimo
informaciją sugeneruoja nuasmenintą identifikatorių, tačiau Jūsų asmens tapatybė nenustatoma.
Kitaip tariant, informacija kaupiama anonimiškai. Šiuose slapukuose kaupiami duomenys, kaip
naudotojai naudojasi mūsų tinklalapiu, įskaitant visą universaliojo adreso (URL) spustelėjimų
srautą, ateinantį per mūsų tinklalapius arba iš jų (įskaitant datą ir laiką). Pagal šiuos duomenis
sudaromos ataskaitos, padedančios tobulinti mūsų tinklapį.
2. Ką darome su jūsų asmens duomenimis
Pagal (ES) Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR) mes privalome nustatyti teisinį jūsų
asmens duomenų apdorojimo pagrindą ir pranešti jums. Apdorodami kiekvienu toliau nurodytu
būdu mes nurodome tikslą, kuriuo apdorojami jūsų asmens duomenis, ir teisinį jūsų duomenų
apdorojimo pagrindą.
●

Tobulinti ir administruoti mūsų tinklalapius bei užtikrinti turinio aktualumą.
Užtikrinti, kad mūsų puslapius žiūrėtų ir su jais sąveikautų tik įstatymų nustatyto amžiaus
sulaukę suaugę asmenys; tobulinti mūsų tinklalapių turinį ir užtikrinti, kad turinys jums ir
jūsų kompiuteriui būtų pateikiamas pačiu efektyviausiu būdu; mūsų tinklalapiams
administruoti bei vidaus veiklos tikslais, įskaitant nesklandumų šalinimo, duomenų
analizės, testavimo bei tyrimų, statistikos ir apžvalgos tikslais; siekiant užtikrinti mūsų
tinklalapių saugą ir saugumą; užtikrinti, kad mūsų tinklalapių turinys jums ir jūsų įrenginiui
būtų pateikiamas pačiu efektyviausiu būdu, o tai gali būti susiję su jūsų tam tiktų asmens
duomenų perdavimu analizės teikėjams.

Teisiniai pagrindai: teisėti interesai (sudaryti mums sąlygas administruoti mūsų tinklalapius bei
teikti jums turinį ir paslaugas mūsų tinklalapiuose).
Kilus klausimams dėl mūsų teisinio pagrindo, susisiekite su mumis toliau nurodytais kontaktais.
3. Kiek laiko saugomi jūsų asmens duomenys
Tai mūsų politika –saugoti Jūsų asmeninius duomenis tiek laiko, kiek yra tikslinga juos laikyti, kad
atitiktume aukščiau minėtus tikslus ir visus kitus teisėtus tikslus.
4. Kaip naudojame slapukus
Mūsų tinklapis naudoja slapukus, kad atskirtų jus nuo kitų naudotojų. Jie padeda mums suteikti
jums gerą potyrį, lankantis mūsų tinklalapį, bei užtikrina, kad turinys būtų aktualus. Jei norite
daugiau sužinoti apie mūsų slapukų naudojimą, prašome susipažinti su Slapukų pranešimu [čia]
5. Jūsų teisės
Atsižvelgiant į teisės aktų nustatytus apribojimus ir esant tam tikroms sąlygoms, jūs turite teisę:
teisę susipažinti su Jūsų asmeniniais duomenimis, teisę į neteisingos informacijos ištaisymą, teisę
ištrinti informaciją, teisę į duomenų tvarkymo apribojimą, teisę į duomenų perkėlimą ir teisę
pareikšti prieštaravimus asmens duomenų tvarkymui, įskaitant automatizuotą individualų
sprendimų priėmimą.
Teisė prieštarauti:
Jūs turite teisę, dėl priežasčių, susijusių su Jūsų konkrečia situacija, prieštarauti dėl asmens
duomenų tvarkymo, kai teisinis pagrindas yra teisėti interesai. UAB „Švyturys - Utenos alus“
nebetvarkys asmeninės informacijos, nebent UAB „Švyturys - Utenos alus“ gali įrodyti teisėtas
priežastis dėl asmens duomenų tvarkymo, arba duomenų apdorojimas yra būtinas norint nustatyti,
įvykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.
Turėdami klausimų, kurių negalėjote išsiaiškinti vidaus dialogu, ar norėdami pateikti skundą,
kreipkitės į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.
6. Šio pranešimo naujinimai
Bet kuriuos priimtus pakeitimus paskelbsime šiame puslapyje.
Šis pranešimas paskutinį kartą atnaujinta 2019 m. birželio mėn.
Norėdami pasinaudoti savo teisėmis ar atsiųsti savo pastabas dėl šio pranešimo kreipkitės el.
pašto adresu : lithuania.privacy@carlsberg.com.

