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Ši informacija svarbi, todėl tikimės, kad atidžiai ją perskaitysite! 
 
 

ĮMONĖS SIA „SYFUD“ 
PRIVATUMO IR SLAPUKŲ POLITIKA 

 
I SKYRIUS 

BENDRA INFORMACIJA 
 

KAS MES TOKIE IR KAIP SU MUMIS SUSISIEKTI? 

 
1. Įmonės SIA „Syfud“, registracijos numeris 40203272645, adresas: Ronu g. 6, LV-3401 

Liepaja, Latvia, info@portlite.eu (toliau – bendrovė, duomenų valdytojas) – gerbia interneto 
svetainės www.portlite.eu (toliau – svetainė) besikreipiančių asmenų (lankytojų, klientų, ar kitų 
asmens duomenų subjektų) asmeninį privatumą, konfidencialumą ir garantuoja, kad svetainėje ir 
bendrovei teikiant paslaugas, pateikta asmeninė informacija naudojama tik žemiau nurodytais tikslais 
ir saugiai laikoma, užtikrinant organizacines ir technines priemones. 

2. Šioje privatumo ir slapukų politikoje (toliau – politika) nurodoma, kokią duomenų 
subjektų informaciją bendrovė renka, kaip ji yra tvarkoma, kokios yra asmens duomenų subjektų 
teises susijusios su pateiktos asmeninės informacijos naudojimu ir atskleidimu kitoms šalims. 

3. Politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą apsilankius svetainėje, nepaisant to, 
kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate, todėl labai svarbu, 
kad atidžiai būtų perskaityta politika, nes kiekvieną kartą lankydami svetainę ar teikdami savo asmens 
duomenis, turi būti patvirtinama, kad susipažinote su sąlygomis, bei sutinkate, kad bendrovė juos 
valdys ir tvarkys šioje politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka. Jei 
lankytojas nesutinka su šiomis sąlygomis, siūlome nesilankyti mūsų svetainėje, nesinaudoti mūsų 
turiniu ir/ar paslaugomis ir neteikti mums savo asmens duomenų.  

4. Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos 2016 m. balandžio 
27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant 
asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB 
(Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR). 

5. Jūsų asmens duomenų valdytojas yra įmonė SIA „Syfud“, registracijos numeris 
40203272645, adresas: Ronu g. 6, LV-3401 Liepaja, Latvia, info@portlite.eu. 

6. Bendrovės duomenų apsaugos pareigūno kontaktinė informacija: info@portlite.eu.  
7. Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti bendrovei asmens duomenų per 

svetainę. Asmenys jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją, turi gauti savo 
tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą. 

8. Bendrovė asmens duomenis gauna iš šių asmens duomenų šaltinių: 
8.1. iš pačio duomenų subjekto (kai pats, tiesiogiai besikreipianti asmuo kreipiasi į bendrovę, 

teikia užklausas svetainėje dėl paslaugų teikimo); 
8.2. asmens duomenys gaunami automatiškai duomenų subjektui lankantis bendrovės 

svetainėje (slapukai). 
9. Bendrovė asmens duomenys perduoda trečiosioms šalims, tik sutarčių pagrindu ar esant 

teisinei prievolei numatytai įstatymuose: 
9.1. atstovams, veikiantiems bendrovės vardu, platinantiems mūsų paslaugas tam tikrose 

teritorijose; 
9.2. duomenų centrų, prieglobos, debesijos, svetainės administravimo ir susijusias paslaugas 

teikiančioms, programinę įrangą kuriančioms, teikiančioms, palaikančioms ir vystančioms įmonėms, 
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informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančioms įmonėms, ryšio paslaugas 
teikiančioms įmonėms; 

9.3. kredito ir debeto kortelių įmonėms, naudojamoms palengvinti mokėjimo operacijas, 
susijusias su mūsų paslaugų teikimu, bankams ir kitoms kredito ar mokėjimo įstaigoms; 

9.4. bendrovės profesiniams patarėjams, auditoriams, teisiniams ir/ar finansų patarėjams; 
9.5. kitiems bendrovės  paslaugų teikėjams (duomenų tvarkytojams) ar subrangovams; 
9.6. notarams, jeigu su Jumis sudaroma sutartis reikalauja notarinės formos; 
9.7. antstoliams, teisines ir/ar skolų išieškojimo paslaugas teikiantiems subjektams, 

reikalavimo teisę į skolą perimantiems subjektams;  
9.8. reklamos, rinkodaros paslaugas teikiančioms įmonėms; 
9.9. archyvavimo, fizinės ir/ar elektroninės apsaugos, turto valdymo ir/ar kitas verslo 

paslaugas teikiančioms įmonėms; 
9.10. įstatymų numatyta tvarka valstybės institucijoms, įstaigoms ir pan.; 
9.11. teisėsaugos institucijoms pagal jų pateiktą prašymą arba mūsų iniciatyva, jei yra 

įtarimų, kad buvo įvykdyta nusikalstama veika, taip pat teismams ir kitoms ginčų nagrinėjimo 
institucijoms; mokesčių administratoriams; 

9.12. bendrovės restruktūrizavimo, perleidimo/įsigijimo ir/ar verslo perleidimo/įsigijimo 
atveju, trečiajam asmeniui, įsigyjančiam verslą ir tvarkančiam asmens duomenis tais pačiais tikslais, 
kaip nurodyta šioje politikoje. 

10. Tuo atveju, jei pateikiami bendrovei ne savo, o kito žmogaus asmens duomenys 
(pavyzdžiui, nurodomas kitas asmuo naudos gavėju), prašome informuoti šį asmenį apie šią politiką 
ir jos turiniu. 

11. Jeigu paslaugų naudotojas yra juridinis asmuo, ši politika taikoma fiziniams asmenims, 
kurio asmens duomenis mums perduoda juridinis asmuo. Naudotojas privalo tinkamai pagal BDAR 
14 str. informuoti duomenų subjektus (vadovus, naudos gavėjus, atstovus ar kt.) apie jų asmens 
duomenų perdavimą bendrovei. 

12. Sutartiniams santykiams pradėti ir vykdyti Bendrovė paprastai netaiko automatizuoto 
sprendimų priėmimo pagal BDAR 22 str. Jeigu atskirais atvejais šią procedūrą bus nutarta taikyti, 
apie tai bus informuoti duomenų subjektai.  

13. Bendrovė asmens duomenis tvarko iš dalies automatizuotai, siekdama įvertinti tam tikrus 
asmeninius aspektus (toliau – profiliavimas). Profiliavimą taikomas, pavyzdžiui, kai dėl teisės aktų 
reikalavimų esame įpareigoti vykdyti pinigų plovimo prevenciją ar finansinės rizikos valdymą. 

14. Bendrovė gali išplėsti ar sumažinti savo verslo operacijų apimtis, o tai gali reikšti viso 
verslo ar jo dalies pardavimo ir (arba) valdymo perdavimą. Visi bendrovei pateikti asmens duomenys 
bus perduoti kartu su perduodama verslo dalimi, tačiau naujas savininkas ar kontroliuojanti šalis bus 
įpareigota tvarkyti asmens duomenis tik šioje politikoje nurodytais tikslais ir sąlygomis. 

 
II SKYRIUS 
SĄVOKOS 

 
15. Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, tiesiogiai ar netiesiogiai, susijusi su 

besikreipiančiu asmeniu, kuri pateikiama bendrovės svetainėje išreiškiant susidomėjimą 
paslaugomis. (Asmens duomenys yra bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų 
subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant 
tokiais duomenimis kaip vardas, pavardė, asmens kodas, būvimo vietos duomenys, vienas arba keli 
asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio 
tapatybės požymiai (vaizdo ar garso įrašai, svetainių profiliuota statistika ir pan.); 

16. Besikreipiantis asmuo – (toliau vadinami lankytojais, klientais, asmens duomenų 
subjektais), tai bet kuris fizinis asmuo, kuris lankėsi svetainėje siekdamas naudotis bendrovės 
paslaugomis.  
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17. Slapukas (angl. cookie) – trumpa tekstinė informacija (failas), kurią svetainės patalpina 
jas naršančių vartotojų kompiuteriuose ar kituose įrenginiuose, tam, kad naudotojo galinis įrenginys 
būtų atpažintas naudotojui pakartotinai apsilankius internetiniame puslapyje. Priklausomai nuo 
naršyklės, ši informacija talpinama arba nedideliuose atskiruose failuose arba įvairių svetainių įrašytų 
slapukų bendrame faile.  

 
III SKYRIUS 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI  
 
18. Bendrovė tvarkydamas asmens duomenis vadovaujasi BDAR įtvirtintais, su asmens 

duomenų tvarkymu susijusiais principais: 
 
BDAR 5 STR. 
PRINCIPAI: 

TURINYS: 

Teisėtumo, 
sąžiningumo, 
skaidrumo principas 

Tvarkomi asmens duomenys teisėtai, tiksliai, skaidriai, sąžiningai ir 
tokiu būdu, kad būtų užtikrintas tvarkomų asmens duomenų tikslumas, 
tapatumas, saugumas. 

Tikslo apribojimo 
principas 

Renkami apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais 
tikslais nesuderinamu būdu . 

Duomenų kiekio 
mažinimo principas 

Renkami ir tvarkomi asmens duomenys laikantis tikslingumo ir 
proporcingumo principų, nereikalaujama iš duomenų subjektų pateikti 
tų duomenų, kurie nėra reikalingi, pertekliniai duomenys nekaupiami 
ir netvarkomi. 

Tikslumo principas Renkami tik tikslūs duomenys, jei reikia, nuolat atnaujinami. Netikslūs 
ar neišsamūs duomenys yra ištaisomi, papildomi, sunaikinami arba jų 
tvarkymas sustabdomas, t. y. imamasi visų pagrįstų priemonių 
užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų 
tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi.  

Saugojimo trukmės 
apribojimo principas 

Laikomi duomenys tiek, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima 
nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens 
duomenys yra tvarkomi. 

Vientisumo ir 
konfidencialumo 
principas 

Asmens duomenys tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas 
technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas 
asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo 
be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio 
praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo. 

Atskaitomybės 
principas 

Bendrovė atsako už tai, kad būtų laikomasi nurodytų principų, ir turi 
visas reikiamas priemones įrodyti, kad jų laikomasi.  

 
IV SKYRIUS 

TEISINIAI ASMENS DUOMENŲ RINKIMO PAGRINGAI, TIKSLAI IR KATEGORIJOS 
 

19. Kad galėtų įvykdyti savo paslaugas bendrovė tvarko asmens duomenis šiais pagrindais 
(kurie numatyt BDAR 6 st.1 d.) ir šias asmens duomenų kategorijas: 

 
Nr. Teisinis pagrindas: Tikslas: Kategorijos 
1. Sutikimo pagrindu:  Užklausa „ Susisiekite su 

mumis“ 
“ 

ü vardas; 
ü kontaktinis telefono numeris; 
ü kontaktinis el. pašto adresas;  
ü žinutė (informacija). 
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Tiesioginė rinkodara⃰ 
(naujienlaiškių užsakymas) 

ü vardas; 
ü kontaktinis el. pašto adresas. 

Slapukai ü šalis 
ü peržiūrėta informacija 
ü IP adresas 
ü kaip įėjote į mūsų svetainę 
ü su kokiu prietaisu prisijungėte 

prie mūsų svetainės; 
ü daugiau žiūrėti skyrių 

„Slapukai“ 
2, Sutikimo pagrindu – 

socialiniai tinklai: 
• LinkedIn 
• Instagram 
• Facebook 

 
 

- bendrauti su bendrovbės 
socialinio tinklo lankytojais; 

- atsakyti į lankytojų 
užklausas; 

- statistinės informacijos 
gavimui; 

- klientų apklausų, rinkodaros 
kampanijų, rinkos analizės, 
loterijų, konkursų ar panašių 
veiksmų ar renginių 
vykdymas; 

- jeigu prireikia, ginant teisėtus 
bendrovės interesus 
institucijose ir kitais atvejais. 

- vartotojo vardas, kai komentuojama, 
rašomos bendrovei žinutės; 

- kita veikla bendrovės puslapyje, pvz. 
apsilankymai puslapyje, statistiniai 
duomenys apie trukmę, užklausų, 
komentarų informacija ir pan. 

3. Sutarčių sudarymo 
pagrindu: 

Bendrovės teikiamų paslaugų 
vykdymo sutartys (įskaitant ir 
preliminarias) 

ü vardas; 
ü pavardė; 
ü gimimo data; 
ü asmens kodas; 
ü adresas (gyvenamoji ar 

deklaruota vieta); 
ü asmens dokumento 

pavadiniams ir numeris; 
ü atstovaujamas asmuo (ryšys su 

atstovaujamuoju asmeniu); 
ü telefono numeris; 
ü el. pašto adresas. 

 

Paslaugų teikimas bendrovei 

4. Teisėtų interesų 
bendrovės ar trečiųjų 
šalių įgyvendinimui: 

Siekiant pareikšti ir apginti 
teisinius ieškinius bei atlikti kitus 
teisėtus veiksmus siekiant 
išvengti nuostolių ar juos 
sumažinti ir pan. 

Kategorijos nurodomos teisės aktuose. 

⃰Asmens duomenų subjektų duomenys tvarkomi sutikimo, išreikšto pateikiant savo duomenis ir 
sutinkat tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu, pagrindu (BDAR 6 str. 1d. a) p.), todėl 
informuojame, kad asmens duomenų subjektas turi teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą 
tvarkyti jo asmens duomenis tiesioginiais rinkodaros tikslais, nenurodydamas nesutikimo motyvų parašydamas 
el. paštu info@portlite.eu. arba paspaudę tam skirtą nuorodą mūsų siunčiamuose naujienlaiškiuose 
ir/ar pranešimuose. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki 
sutikimo atšaukimo, teisėtumui. 
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20. Jei nepateiksite asmens duomenų, kurių pateikimas bendrovei yra reikalingas užtikrinant 
atitiktį teisės aktų reikalavimams ir/ar sutarties sudarymui ir/ar įvykdymui, bendrovė negalės Jums 
suteikti paslaugų ar sudaryti kito sandorio. 
 

V SKYRIUS 
ASMENS DUOEMNŲ SAUGOJIMAS 

 
 21. Surinkti asmens duomenys bendrovėje laikomi elektroninėse laikmenose. Asmens 
duomenys paprastai saugomi tol, kol iš sutartinių santykių ar teisės aktų reikalavimų kai gali kilti 
pagrįstų reikalavimų. 
 22. Asmens duomenų saugojimo terminai: 
 22.1. užklausų įvykdymo tikslu – 1 metai nuo užklausos įvykdymo dienos; 
 22.2. tiesioginės rinkodaros tikslu – 3 metai nuo sutikimo gavimo dienos, išskyrus atvejus, 
jei lankytojas pageidauja, šį terminą pratęsti; 
 22.3. visų sutarčių sudarymo/vykdymo tikslu – 10 metų nuo paskutinio kontakto. 
 23. Išimtys dėl saugojimo terminų gali būti nustatomos tiek, kiek jos nepažeidžia duomenų 
subjektų teisių, atitinka teisinius reikalavimus ir tinkamai dokumentuotos. Bendrovė nesaugo 
perteklinės ir nereikalingos informacijos ir užtikrina, kad asmens duomenys ir kita informacija, 
susijusi su klientais, būtų nuolat atnaujinta ir teisinga. Pasibaigus saugojimo terminui, asmens 
duomenys sunaikina taip, kad jų negalima būtų atgaminti. 

24. Bendrovė, nors ir įdiegusi organizacines ir technines priemones, kad būtų apsaugota visa 
informaciją, kuri renkama paslaugų teikimo tikslais, tačiau, pažymi, kad, nė viena svetainė, internetu 
atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs!  

 
VI SKYRIUS 

ASMENS DUOMENŲ SUBJKETŲ TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMAS 
 

25. Bendrovės svetainės lankytojai ir klientai turi šias teises: 
25.1. žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti); 
25.2. susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti); 
25.3. reikalauti ištaisyti arba, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti); 
25.4. savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus 

saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“); 
25.5. reikalauti, kad bendrovė apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų 

priežasčių (teisė apriboti); 
25.6. reikalauti perkelti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti 

tiesiogiai klientui patogia forma (taikoma tiems asmens duomenims, kuriuos pateikėte klientas ir 
kurie automatizuotomis priemonėmis tvarkomi sutarties ar sutikimo pagrindu); 

25.7. nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, jei jie tvarkomi teisėto intereso pagrindu, 
išskyrus atvejus, kai yra teisėtų priežasčių tokiam tvarkymui arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti 
teisinius reikalavimus; 

25.8. bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą, jei asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo 
pagrindu. 

26. Norint įgyvendinti savo teises, siųskite prašymą el. paštu: info@portlite.eu arba tiesiogiai 
atvykstant į bendrovę adresu: Roņu iela 6, Liepaja, Latvija. (Lietuvoje prašymo pavyzdinė forma 
numatyta Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2018 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. 
1T-63(1.12.E):https://e-
seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f80916c2847711e89188e16a6495e98c?jfwid=oou0h7ihg). 

27. Prašymas turi būti įskaitomas, pasirašytas, jame turi būti nurodytas besikreipiančiojo 
vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ir informacija apie tai, dėl 
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kokios priežasties, kokias teises ir kokia apimtimi pageidaujama įgyvendinti, bei informacija, kokiu 
būdu pageidaujama gauti atsakymą. 

28. Bendrovė, įsitikinusi prašymo (skundo) pateikusio asmens tapatybe, ne vėliau kaip per 
vieną mėnesį nuo prašymo gavimo pateikia teisių realizavimo (įgyvendinimo) atsakymą pareiškėjui. 
Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų 
sudėtingumą ir skaičių. Prašymo nagrinėjimo procedūra nustatyta bendrovės vidaus tvarkose.  

29. Informaciją apie asmens duomenų tvarkymą bendrovė teikai nemokamai. Jeigu 
prašymas yra nepagrįstas, pasikartojantis ar neproporcingas, galimas mokestis. 

30. Bendrovė gali nesudaryti lankytojams, klientams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų 
teisių, išskyrus nesutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros būdu, kai įstatymų 
numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir 
nustatymą, taip pat duomenų subjekto, bendrovės ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą. 

31. Bendrovės lankytojai ir klientai dėl asmens duomenų pažeidimų turi teisę su skundu 
kreiptis Lietuvoje į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (https://vdai.lrv.lt/atmintine-asmenims-
ketinantiems-kreiptis-i-valstybine-duomenu-apsaugos-inspekcija-del-skundo-pateikimo) (priežiūros 
institucijų sąrašas pagal atitinkamą valstybę: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en), 
tačiau prieš pateikiant skundą, rekomenduojame susisiekti su bendrove, kad galėtume rasti teisingą 
sprendimą. 
 

VII SKYRIUS 
DUOMENŲ PERDAVIMAS UŽ EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS RIBŲ 

 
32. Bendrovė asmens duomenys tvarko Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) šalyse. 

Vis dėlto tam tikrais atvejais asmens duomenys gali būti perduoti į EEE nepriklausančias šalis. 
Primename, kad ne EEE valstybėse asmens duomenims gali būti taikoma mažesnė apsauga nei EEE 
ribose, tačiau bendrovė kruopščiai vertina sąlygas, kuriomis tokie duomenys bus vėliau tvarkomi ir 
saugomi po perdavimo aukščiau minėtiems subjektams. 

33. Jeigu Europos Komisija nusprendė, kad atitinkama trečioji valstybė, teritorija arba vienas 
ar daugiau nurodytų sektorių toje trečiojoje valstybėje, arba atitinkama tarptautinė organizacija 
užtikrina tinkamo lygio asmens duomenų apsaugą, perdavimas vyksta tokia pačia tvarka kaip EEE 
viduje. Informuojame, kad susipažinti su informacija, dėl kurių valstybių yra priimtas Europos 
Komisijos sprendimas, galite čia: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-
transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en. 

34. Kitais atvejais, bendrovė imasi visų reikiamų priemonių, kurios užtikrintų, kad asmens 
duomenys būtų perduoti saugiai asmens duomenis tvarkančiam gavėjui. Bendrovės pasitelkiamos 
priemonės:  

34.1. į sutartį, sudarytą su ne EEE asmens duomenų gavėju, įtraukiamos konkrečias sąlygas 
dėl saugaus asmens duomenų tvarkymo;  

34.2. tam tikrais perdavimo atvejais prašome asmens duomenų subjekto sutikimo perduoti 
jo duomenis už Lietuvos Respublikos, ES ar EEE ribų. 

 
VIII SKYRIUS 

SOCIALINIAI TINKLAI 
 

Įvairiais socialinės žiniasklaidos kanalais bendrovė siekia pristatyti platų paslaugų/produktų 
spektrą ir keistis idėjomis bei nuomonėmis su klientais svarbiomis temomis.  

35. Lankantis socialiniuose tinkluose asmens duomenų subjektų informaciją tvarko 
atitinkamai konkretus socialinis tinklas, o bendrovė pradeda tvarkyti asmens duomenis, kai duomenų 
subjektas aplanko SIA Syfud socialiniuose tinkluose.  
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36. Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 d. f) punktas. Bendrovės  teisėti 
interesai yra tai, kad galėtų atsakyti į pranešimus ar klausimus ir išanalizuoti mūsų pasiekiamumą  
socialiniuose tinkluose, pristatyti savo produktus, paslaugas. Tiek, kiek norite su savo užklausa 
užmegzti sutartinius santykius su bendrove, tokio tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6 str. 1 d. b 
punktas.  

37. Bendrovės sukurti puslapiai socialiniuose tinkluose yra valdomi konkrečių socialinių 
tinklų, todėl asmens duomenų tvarkymas vyksta remiantis socialinių tinklų privatumo politikomis. 
Su kai kuriais socialiniais tinklais, priklausomai nuo socialinio tinklo politikos, tvarkymo tikslų ir 
apimties, bendrovė laikoma bendroji duomenų valdytoja. 
 

 
IX SKYRIUS 
SLAPUKAI 

 
38. Slapukai (angl. cookies) svetainėje naudojami sutikimo pagrindu. Lankytojui apsilankius 

svetainėje iššokančiame lange galite yra galimybė sutikti, kad būtų įrašomi visi internetiniame 
puslapyje naudojami slapukai į galinį įrenginį. Jei lankytojas nenori duoti sutikimo dėl bendrovės 
svetainėje naudojamų slapukų įrašymo, galima slapukų valdymo parametruose pažymėti, su kurių 
kategorijų slapukų įrašymu sutinkama. Griežtai privalomi slapukai įrašomi į galinį įrenginį 
nepriklausomai nuo to, ar duotas sutikimas ar ne, kadangi be šių slapukų funkcionavimo negalima  
naudotis visomis svetainės funkcijomis.  

39. Slapukais bendrovė gali  rinkti šią informaciją: IP adresas, naršyklės tipas, demografiniai 
duomenys. 

40. Slapukais gaunamą informaciją bendrovė naudoja šiais tikslais: 
40.1. kad užtikrintų svetainės funkcionalumą; 
40.2. naudojimosi interneto svetainės analizei; 
40.3. svetaines tobulinimo tikslu; 
40.4. paslaugų plėtrai ir tiksliniam rinkodaros orientavimui. 
41. Svetainėje gali būti naudojami tokie slapukai: 
41.1. techniniai slapukai – tai slapukai, kurie yra būtini interneto svetainių veikimui; 
41.2. funkciniai slapukai – tai slapukai, kurie nors ir nėra būtini interneto svetainių veikimui, 

tačiau žymiai pagerina jos veikimą, kokybę ir vartotojų patirtį; 
41.3. analitiniai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami interneto svetainių lankytojų 

navigacijos metodų statistinei analizei parengti; šių slapukų surinkti duomenys naudojami 
anonimiškai; 

41.4. tiksliniai arba reklaminiai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami siekiant parodyti 
pasiūlymus ar kitą informacija, kuri galėtų lankytojus sudominti; 

41.5. socialinių tinklų slapukai – tai slapukai, kurie būtini norint savo socialinio profilio 
paskyroje naudoti interneto svetainių informaciją. 

41.6. Slapukų pavadinimai, tikslas  ir saugojimo terminas: 
Slapuko 

kategorija 
Slapukų 

pavadinimas 
Slapuko tikslas Slapuko saugojimo 

terminas 

Būtini slapukai CookieConsent Saugo informaciją apie 
svetainės lankytojo 
sutikimą naudoti slapukus 
arba slapukų naudojimo 
atmetimą. Be būtinų 
slapukų svetainė gali 
tinkamai neveikti. 

Galioja 1 mėnesį. 
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Statistikos 
slapukai 

 

 

 

 

_ga „Google Analytics“ 
statistikos sistemos dalis, 
saugo informaciją apie 
lankytojo ar kliento 
lankomas svetainės dalis, 
kiek kartų apsilankoma 
svetainėje, kokia 
apsilankymo trukmė, 
naršyklės informacija ir t.t. 

Galioja 2 metus. 

_ga_# Galioja 2 metus. 

42. Sutikimas naudoti slapukus duodamas šiais būdais: 
42.1. neištrinant jų ir (ar) nepakeičiant savo interneto naršyklės nustatymų taip, jog ji 

nepriimtų slapukų; 
42.2. svetainėse pateiktoje nuorodoje (juostelėje) apie slapukus paspaudę žymą „Sutinku“. 
43. Galima bet kuriuo metu atšaukti svetainės slapukus.  Išsamią informaciją apie slapukus, 

jų naudojimą, atsisakymo galimybes galima rasti adresu https://www.allaboutcookies.org/ arba 
https://policies.google.com/technologies/ads. 

44. Kai kuriais atvejais, ypač techninių ir funkcinių slapukų išjungimas, nesutikimas su 
slapukais ar jų ištrynimas gali sulėtinti naršymą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų 
veikimą ar net blokuoti prieigą prie interneto svetainių. 

 
X SKYRIUS 

DUOMENŲ SAUGUMAS 

45. Bendrovei svarbu apsaugoti lankytojų ir klientų asmens duomenis, todėl bendrovė 
reikalauja ir iš savo duomenų tvarkytojų (trečiųjų šalių), griežtai laikytis Lietuvos Respublikoje 
galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, bei imtis visų organizacinių ir 
techninių priemonių, skirtų apsaugoti lankytojų ir klientų asmens duomenis nuo atsitiktinio ar 
neteisėto jų sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. 

46. Svetainėje yra nuorodų į kitų įmonių interneto tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, kad 
bendrovė nėra atsakinga už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo 
principus. Tad jei paspaudę nuorodą iš bendrovės svetainės  pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte 
atskirai pasidomėti jų privatumo politika. 

47. Bendrovė nėra atsakinga už įvykius, kurių negali tiesiogiai kontroliuoti. Bendrovė 
negarantuoja, kad nebus veikimo klaidų apsaugant lankytojų ar klientų  asmens duomenis. Bendrovė 
neatsako už jokius tiesioginius ar netiesioginius įvykius ar žalą naudojant ir (arba) pateikiant klientų 
asmens duomenis, įskaitant, be viso kito, riziką asmens duomenims dėl klaidų, neteisėtos trečiųjų 
šalių prieigos ir bet kurių kitų veiksnių, kurių negali tiesiogiai kontroliuoti. 

 
XI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

48. Politika įsigalioja nuo jos paskelbimo svetainėje dienos. 
49. Bendrovė  gali bet kada atnaujinti politiką. Bendrovė informuos lankytojus ir klientus 

apie atnaujinimus, svetainėje pateikdama naują politikos versiją kartu su paskutinių pakeitimų data. 
Lankytojui ar klientui prisijungus ar naudojantis svetainės paslaugomis po tokios atnaujintos politikos 
paskelbimo/gavimo, bendrovė laikys, kad lankytojai ir klientai sutinka su įvykdytais pakeitimais. 
Rekomenduotina reguliariai juos tikrinti. 

50. Politika pateikiama lietuvių kalba. 
 

Politika atnaujinta 2022-01-11 
__________________ 


