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UAB,,JONTSTTO VANDENYS"
INTERNETO SVETAINES PRIVATUMO POLITIKA

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. UAB ,,JoniSkio vandenys" (toliau - Bendrove) [nterneto svetainds privatumo politika (toliau -
Politika) nustato Bendroves interneto svetaineje naudojamus informacijos rinkimo ir platinimo
metodus, uZtikrinant Lietuvos Respublikos ir Europos Sqjungos teis6s aktq reikalavimus.

2. Vykdant Bendrovds interneto svetaines lankytojq asmens duomenq tvarkym4, vadovaujamasi
Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 20161679 nuostatomis ir kitais teises aktais,
reglamentuojandiais asmens duomenq apsaug4.

3. Duomenq valdyojas - UAB,,Joni5kio vandenys" Q.k. 157531950, Bariunq g. l, Satkun4 k.,

Joniikio r.).
II SKYRIUS
s4voKos

4. Duomeng subjektas - asmuo, kuriam priklauso Taisyklese nurodytais tikslais tvarkomi asmens
duomenys.

5. Duomenq subjekto sutikimas - bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmi5kas
tinkamai informuoto duomenq subjekto valios iSreiSkimas parei5kimu arba vienareikSmiais
veiksmais, kuriais jis sutinka, kad bdtq tvarkomi su juo susijg asmens duomenys.

6. Duomenq tvarkymas - bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonemis su
asmens duomenimis ar asmens duomenq rinkiniais atliekama operhcija ar operacijq seka, kaip
antai rinkimas, lra5ymas, r[Siavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, iSgava,
susipaZinimas, naudojimas, atskleidimas persiundiant, platinant ar kitu btidu sudarant galimybg
jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, i5trynimas
arba sunaikinimas.

7. Duomenq tvarlcytojas - fizinis arba juridinis asmuo, valdZios institucija, agentlra ar kita
istaiga, kuri duomenq valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.

8. Duomenq valdytojas - fizinis arba juridinis asmuo, valdZios institucija, agentiira ar kita istaiga,
kuris vienas ar drauge su kitais nustato duomenq tvarkymo tikslus ir priemones. Duomenq
valdytojas yra Bendrove.

9. Reglamentas - 2016 m. balandZio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES)
20161679.

III SKYRIUS
INTERNETO SVETAINES LANKYTOJU ASMENS DUOMENU TVARKYMO

APIMTIS IR TIKSLAS



10. Bendrov€ savo internetineje svetaineje naudoja slapukus (angl. - cookies), siekdama uZtikrinti
greit4 ir patogq naudojim4si Bendroves interneto svetaine ir efektyvq informacijos prieinamum4
joje, taip pat siekiant nustatyta, ar interneto svetaine yra naudinga, informatyvi bei kaip j4
tobulinti ateityje.

ll. Slapukais i svetaines lankytojo kompiuteri idiegt4 informacij4 Bendrove naudoja asmeniui
atpaiinti bei svetainds lankomumo statistikai stebeti.

12. Interneto svetain6s lankytojai turi jiems suteiktq teisiq kontroliuoti savo privatum4, o Bendrove
uZtikrina galimybg Siomis teisemis pasinaudoti.

13. Interneto svetaines lankl'tojq asmens duomenq tvarkymo tikslas ir apimtis gali biiti keidiama tik
pakeitus Sias Taisykles.

14. Slapukas yra tekstinis elementas, kuri interneto svetaind iSsaugo lankytojo kompiuteryje ar
mobiliajame irenginyje, kai apsilankoma interneto svetain€je. Tai leidZia interneto svetainei tam
tikr4 laik4 prisiminti lankytojo veiksmus ir nustatymus tam, kad lankytojui nereiktq kaskart juos

ivesti pakartotinai apsilankius svetaineje.
15. Bendrove naudoja slapukus, reikalingus iSimtinai techniniam svetaines veikimui.
16. Jei lankytojas nesuteikia interneto svetainei teises naudoti slapukus, kai kurios svetaines

funkcijos gali i5 dalies arba visiSkai neveikti.
17. Teisinis pagrindas naudoti slapukus yra Bendrovds teisetas interesas uZtikrinti interneto svetaines

technini funkcionavim4. Tais atvejais, kai slapukai naudojami siekiant prisiminti lankytojo
pasirinktis bei kaupti statistik4, teisinis pagrindas slapukq naudojimui yra lankytojo sutikimas.

18. Lankytojas gali valdyti ir (ar) i5trinti slapukus.
19. Serveris, kuriame talpinama Bendroves interneto svetaine, taip pat gali ira5yti uZklausas, kurias

lankytojas pateikia serveriui (lankytojo atidaromos intemeto svetaines adresas, lankytojo
naudojamas irenginys ir nar5ykle, lankytojo [P adresas ir prisijungimo laikas). Sie duomenys
naudojami tik techniniais tikslais - uZtikrinti, kad svetaine tinkamai ir saugiai veiktq, bei
iSnagrineti galimus saugumo paZeidimus.

20. Pagrindas Siq duomenq rinkimui ir naudojimui yra Bendroves teisetas interesas uZtikrinti
Bendroves interneto svetaines technini prieinamum4 ir saugum4.

21. Bendrove gali naudoti interneto svetainds lankytojq statistinius duomenys, siekdama analizuoti
lankomumo ir demografines tendencijas, tadiau Bendrove nesul{uria individualiq asmeniniq
profi liq kiekvienam lankytoj ui.

22.Prieig4prie statistiniq duomenq apie Bendroves lankytojus turi Bendroves darbuotojai, dirbantys
IT ar kituose atsakinguose padaliniuose, arba kiti asmenys, kurie yra atsakingi uZ Siq duomenq
analizE ir interneto svetain€s tobulinim4.

23. Slapukai galioja (duomenys saugojami) lki lanky.tojas uZdaro svetaing.

IV SKYRIUS
DUOMENV SUBJEKTO TEISES

24. Duomenq subjektas, kai tai yra techni5kai imanoma, turi teisg:
24.1. susipaLinti su tvarkomais asmens duomenimis;
24.2. praiyti iStaisyti asmens duomenis;
24.3. pralyti i5trinti asmens duomenis;
24.4. atlaukti sutikim4leisti tvarkyti asmens duomenis;
24.5. apriboti asmens duomenq tvarkym4 arba nesutikti, kad butq tvarkomi asmens duomenys



25. Duomenq subjektas (interneto svetaines lankytojas) savo teisdmis gali pasinaudoti susisiekgs su

Bendrove.
26. Duomenq subjektas gali naudotis savo teisemis pagal galiojandias Lietuvos Respublikos ir

Europos Sqjungos teisds aktq nuostatas.

27. Jei duomenq subjektas praSo iStrinti jo asmens duomenis, kurie yra saugomi Bendroveje,
Bendrove i5saugos tik tokios informacijos kopijas, kurios yra btitinos siekiant apsaugoti trediqjq
Saliq teisetus interesus, laikytis valstybes isipareigojimq, sprgsti gindus, atpaLinti trikdZius arba

ipareigoti laikytis bet kokiq susitarimq, kuriuos lankytojas yra sudargs su Bendrove.

V SKYRIUS
TECHNINES IR ORGANIZACINES INFORMACIJOS SAUGUMO PRIEMONES

28. Tvarkydama Siose Taisyklese nurodytus asmens duomenys, Bendrove uZtikrina technines ir
organizacines priemones, kurios tinkamai apsaugotq asmens duomenis nuo atsitiktinio ar
neteiseto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, kitq neteisetq veiksmq.

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

29.U2 tinkamo ir teiseto asmens duomenq tvarkymo kontrolg Bendroveje atsakingi Bendroves
direktoriaus igalioti darbuotojai.

30. Darbuotojai, kurie yra igalioti tvarkyti interneto svetaines lankytojq asmens duomenis arba
eidami savo pareigas juos suZino, privalo laikytis Siq Taisykliq, pagrindiniq asmens duomenq
tvarkymo reikalavimq bei konfidencialumo ir saugumo reikalavimq, itvirtintq Reglamente ir
Siose Taisyklese.

31. Sios Taisykles perZiiirimos ir, esant poreikiui, atnaujinamos ne rediau kaip vien4 kart4 per dvejus
kalendorinius metus.

32. Darbuotojai ir kiti atsakingi asmenys su Taisyklemis bei jq pakeitimais supaZindinami
pasira5ltinai ar kitu b[du, neabejotinai irodandiu informavimo fakt4. Priemus nauj4 darbuotoj4,
jis su Taisyklemis privalo bDti supaZindintas pirmeia jo darbo ilien4. UL supaLindinim4 su

Taisyklemis atsakingas Bendroves vadovo isakymu paskirtas asmuo.


