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PRIVATUMO DEKLARACIJA
1.

TIKSLAI IR TURINYS
Hilding Anders Baltic AS (“mes”) įsipareigoja ginti jūsų privatumą ir asmens duomenis.
Ši privatumo deklaracija aprašo kaip mes tvarkome ir naudojame asmens duomenis,
kuriuos gauname iš jūsų, kai lankotės ir naudojate šią svetainę, ir kaip galite susisiekti su
mumis, jei turite papildomų klausimų, susijusių su jūsų asmens duomenų tvarkymu.

2.

KOKIE DUOMENYS TVARKOMI IR KODĖL?

2.1

Mes renkame ir tvarkome tokius jūsų duomenis: svetainės puslapyje "Pirkimai" informacijos skiltyje įvestus duomenis - vardas, el. paštas, įmonės pavadinimas, kad
galėtume atsiųsti jums informaciją ir pateikti savo pasiūlymą.

2.2

Kai kurie duomenys, kuriuos prašome pateikti puslapyje „Pirkimai“, yra privalomi
(pažymėta žvaigždute), pvz., vardas, el. paštas ir informacija apie užklausos turinį.
Nepateikus šių duomenų negalėsime atsakyti į jūsų užklausą.

3.

KOKIE YRA JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TEISINIAI PAGRINDAI?

3.1

Jūsų asmens duomenų tvarkymas 2. punkto 2.1 papunktyje išdėstytais tikslais yra
pagrįstas tuo, kad tvarkymas yra būtinas, norint atsakyti į jūsų užklausą.

4.

KAS TURI PRIEIGĄ PRIE JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ?

4.1

Mes ėmėmės tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, skirtų apsaugoti jūsų asmens
duomenis nuo praradimo, neteisėtos prieigos ir pan. Asmenų, kurie prieina prie jūsų
asmeninės informacijos, skaičius apsiriboja tik mūsų darbuotojais, kurie dalyvauja tvarkant
ir atsakant į jūsų užklausą.

5.

KIEK LAIKO SAUGOMI JŪSŲ ASMENINIAI DUOMENYS?
Mes saugome jūsų asmeninius duomenis tiek laiko, kiek būtina, kad būtų įvykdytas tikslas,
dėl kurio renkami asmens duomenys. Tai reiškia, kad mes ištrinsime jūsų asmens
duomenis, kai jų nebereiks jūsų užklausos apdorojimui ir kliento santykių palaikymui,

6.

KOKIOS YRA JŪSŲ TEISĖS?

6.1

Hilding Anders Baltic AS, reg. nr 10258395, adresas Loomäe tee 10, Lehmja, Rae sav.,
Harjumaa, yra jūsų asmens duomenų atsakingas tvarkytojas. Tai reiškia, kad esame
atsakingi už teisingą jūsų asmens duomenų tvarkymą, suderintą su galiojančiais
įstatymais. Carmen Froš yra duomenų apsaugos pareigūnas ir jo kontaktiniai duomenys
yra info.baltic@hildinganders.com, tel +372 624 8098.

6.2

Jūs turite teisę žinoti, kokius jūsų asmens duomenis mes tvarkome ir reikalauti sau šių
duomenų kopijos. Jūs turite teisę prašyti ištaisyti netikslius jūsų asmens duomenis, o kai
kuriais atvejais turite teisę prašyti, kad mes ištrintume jūsų asmens duomenis (pvz., jei
asmens duomenys nebėra būtini sutarties vykdymui su jumis). Jei jūs davėte sutikimą
tvarkyti savo asmens duomenis konkrečiam tikslui, galite bet kuriuo metu atšaukti savo
sutikimą. Jei norite atsiimti savo sutikimą, galite susisiekti su mumis, naudodamiesi 6.3
punkte pateiktą kontaktinę informaciją. Jūs taip pat turite teisę atsisakyti tam tikro jūsų
asmens duomenų tvarkymo ir reikalauti, kad jūsų asmens duomenų tvarkymas būtų
ribojamas. Atkreipkite dėmesį, kad asmens duomenų apribojimas ar ištrynimas
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Gali sąlygoti tai, kad mes nebegalėsime įvykdyti savo įsipareigojimų pagal sutartį
su jumis. Jūs taip pat turite teisę pasiimti savo asmens duomenis skaitmeniniu
formatu ir perduoti ją kitam atsakingam tvarkytojui.
6.3

Jei turite klausimų apie tai, kaip mes tvarkome jūsų asmens duomenis arba norite
pasinaudoti savo teisėmis pagal 6.2 papunktį, galite susisiekti su mumis elektroniniu
paštu info.baltic@hildinganders.com, įprastu paštu, aukščiau minėtu adresu arba
telefonu + 372 624 8098.

6.4

Jei turite mums kokių nors pretenzijų ar skundų dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo,
turite teisę kreiptis į atitinkamą duomenų apsaugos priežiūros įstaigos pareigūną.

7.

PAKEITIMAI
Jei atliksime bet kokius jūsų asmens duomenų tvarkymo pakeitimus, pranešime apie tai
jums, paskelbdami atnaujintą šio asmens duomenų neliečiamumo pranešimo versiją
www.sleepwellbed.com svetainėje.
SLAPUKŲ POLITIKA

8.

SLAPUKAI

8.1

Kas yra slapukas?
"Slapukas" yra mažas tekstinis failas, kuriame yra informacija, saugoma jūsų kompiuteryje.
Slapukai naudojami tik dėl techninių priežasčių ir norint jums palengvinti naudojimąsi
svetaine. Vienas slapukų tipas, "pastovus slapukas", išsaugo failą į jūsų kompiuteryje ilgam
laikui. Tada jis gali būti naudojamas tinkinti šią svetainę pagal vartotojo pageidavimus ir
nuostatas. Kitas paplitęs slapukų tipas yra "sesijos slapukai". Sesijos slapukai siunčiami
tarp jūsų kompiuterio ir serverio, norint surinkti informaciją, kai lankotės svetainėje.
Sesijos slapukai neišsaugomi, kai uždarote savo interneto naršyklę. Norėdami gauti
daugiau informacijos apie tai, kaip veikia slapukai, apsilankykite svetainėje
www.allaboutcookies.org.

8.2

Kodėl naudojami slapukai svetainėje www.sleepwellbed.com ?
Mes naudojame dviejų tipų slapukus: Pastovius ir sesijos slapukus. Jie
skiriasi pagal paskirtį ir saugojimo laiką.
a) Sesijos slapukai laikinai išsaugomi tik kai lankotės svetainėje. Sesijos
slapukus naudojame analizei ir statistikai.
b) Pastovūs slapukai lieka įrašyti tam tikrą laiką, kuris gali būti nuo 1 mėnesio iki 7
metų, bet jūs taip pat galite ištrinti juos iš savo įrenginio, jei to pageidaujate.
Pastovių slapukų tikslai yra:
-

Naršytojo identifikavimas - slapukai, leidžiantys atpažinti naršytoją ir užtikrinti
saugesnį svetainės naudojimą.

-

Svetainės saugumas ir paslaugų vientisumas - slapukai, kurie padeda kurti
paslaugas ir užtikrinti geriausią vartotojo patirtį.

-

naudotojo statistika ir analizė -slapukai, kurie duoda informaciją apie tai, kaip ir kaip
dažnai naudojamasi mūsų svetainė, kokios yra naudotojų grupės ir kokie paieškos
įrankiai yra naudojami. Slapukų statistiką taip pat galima gauti iš susijusių svetainių.
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8.3

Norėdami gauti daugiau informacijos apie slapukų naudojimą šioje svetainėje,
susisiekite su mumis adresu info.baltic@hildinganders.com.

8.4

Kaip galite išjungti slapukų naudojimą?
Jei nenorite priimti slapukų, galite pakeisti savo žiniatinklio naršyklės nustatymus taip,
kad būtų uždraustas automatinis slapukų išsaugojimas arba kad jūs būtumėte informuoti,
jei svetainė nori išsaugoti slapukus jūsų kompiuteryje. Anksčiau išsaugotus slapukus
galite ištrinti per naršyklę (daugiau informacijos žr. 8.5 punkte). Atkreipkite dėmesį, kad
tam tikros šios svetainės dalys ir funkcijos reikalauja naudoti slapukus ir gali neveikti, jei
slapukai bus ištrinti arba uždrausti.

8.5

Kaip galiu ištrinti jau išsaugotus slapukus?
Jei naudojate kompiuterį ir naujausią naršyklės versiją ir norite pašalinti slapukus, kurie
jau yra jūsų įrenginyje, galite vienu metu paspausti klavišus CTRL, SHIFT ir DELETE.
Daugiausia naudojamų naršyklių pagalbos klientams puslapius rasite čia:
Internet Explorer
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-managecookies
Mozilla Firefox
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-managecookies
Google Chrome
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-managecookies
Safari
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-managecookies
„Flash“ slapukai
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-managecookies

9.

SOCIALINĖ ŽINIASKLAIDA IR ĮSKIEPIAI
Svetainės gali naudoti socialinės žiniasklaidos tinklų įskiepius, leidžiančius naudotojams
pasiekti įmonės Hilding Anders Baltic AS svetainę įvairiose socialinės žiniasklaidos
platformose (pvz., "Facebook", "YouTube", "Twitter" ir "LinkedIn"). Norėdami gauti
daugiau informacijos apie tai, kaip ir kokia informacija renkama per socialinę žiniasklaidą
ir kokie slapukai naudojami trečiosioms šalims, rekomenduojame susipažinti su kiekvienos
iš šių socialinės žiniasklaidos platformų privatumo politika.

