STEX slapukų ir privatumo politika
Mums svarbus Jūsų privatumas. Šioje slapukų ir privatumo politikoje paaiškinama kokius
asmeninius duomenis renka šios svetainės savininkas arba kuriuos Jūs pateikiate mums
bendraujant ir Jums naudojantis mūsų svetaine, programėlėmis ir programine įranga.
Kaip bus naudojami jūsų asmens duomenys, kur jie bus laikomi, kiek laiko bus saugomi ir
kokios jūsų teisės.
Raginame Jus atidžiai perskaityti šią Slapukų ir privatumo politiką, kai naudojatės mūsų
svetaine ar paslaugomis arba sudarinėjate verslo sandorius.
Apibrėžtys ir aiškinimas
Šioje privatumo politikoje vartojamos šios apibrėžtys:
Duomenų valdytojas - asmuo, kuris (vienas arba kartu su kitais asmenimis) nustato, kokiais
tikslais ir kokiu būdu bus tvarkomi arba turi būti tvarkomi asmens duomenys.
Duomenų tvarkytojas, susijęs su asmens duomenimis - bet kuris asmuo (išskyrus duomenų
valdytojo darbuotoją), kuris tvarko duomenis duomenų valdytojo vardu.
Jūs, Jūsų arba duomenų subjektas - tai:
• mūsų svetainės lankytojai
• bet kurios mūsų svetainėje siūlomos paslaugos abonentai
• potencialūs arba esami klientai, susirašinėjantys su mumis pokalbių langelyje, el. paštu
ar kitais būdais
• besikreipiantys dėl darbo
Duomenų valdytojas, mes, mus ir mūsų - tai „Data Protection corporation“ (įskaitant
operatorių - UAB „Stexas‘) ir jos duomenų tvarkytojai;
Asmens duomenys - bet kokia informacija, susijusi su asmeniu, kurio tapatybė gali būti tiesiogiai
ar netiesiogiai nustatyta, visų pirma pagal identifikatorių, pavyzdžiui, vardą ir pavardę,
identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis, internetinį identifikatorių arba pagal vieną ar
daugiau veiksnių, būdingų to fizinio asmens fizinei, fiziologinei, genetinei, protinei, ekonominei,
kultūrinei ar socialinei tapatybei. Kai taikoma, į šią apibrėžtį įtrauktos Bendrajame duomenų
apsaugos reglamente (ES 2016/679) pateiktos apibrėžtys.
Jautrūs asmens duomenys: Bendrajame duomenų apsaugos reglamente neskelbtini asmens
duomenys vadinami „specialių kategorijų duomenimis“. Žr. „Specialių kategorijų duomenys“.
Specialių kategorijų duomenys - tai asmens duomenys, atskleidžiantys rasinę ar etninę kilmę,
politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus arba narystę profesinėse sąjungose, taip
pat tvarkomi genetiniai duomenys, biometriniai duomenys, skirti fiziniam asmeniui unikaliai
identifikuoti, duomenys apie sveikatą arba duomenys apie fizinio asmens lytinį gyvenimą ar
seksualinę orientaciją.
Duomenys apie nusikalstamas veikas: asmens duomenys, susiję su apkaltinamaisiais
nuosprendžiais ir nusikalstamomis veikomis.

Kas mes esame (Duomenų valdytojo tapatybė)

Taikant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą ir Europos privatumo įstatymus, duomenų
valdytojas yra „Data Protection Corporation“, registracijos kodas 229222, kurios buveinės
adresas yra Suite 9, Ansuya Estate, Revolution Avenue, Victoria, Seišeliai, ir operatorius UAB
„Stexas“, įmonės kodas 306030220, kurios buveinės adresas yra Kalvarijų g. 125, Vilnius,
Lietuva.

Asmens duomenys, kuriuos galime rinkti iš Jūsų ir apie Jus
Didžiąją dalį mūsų tvarkomos asmeninės informacijos mums tiesiogiai pateikiate Jūs dėl toliau
nurodytų priežasčių:
• Jūsų pateiktą informaciją renkame tam, kad galėtume efektyviai veikti ir suteikti Jums
geriausią patirtį naudojantis mūsų svetaine, produktais ir paslaugomis.
• renkame informaciją, kurios reikalaujama pagal mūsų darbo tvarkos taisykles ir vidaus
audito taisykles, parengtas pagal Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą,
kurias patvirtino Seišelių finansinės žvalgybos skyrius, ir pagal Seišelių kovos su pinigų plovimu
įstatymą.
• dalį šios informacijos pateikiate savanoriškai, pildydami formas mūsų svetainėje, kurdami
paskyrą mūsų svetainėje arba susirašinėdami su mumis telefonu, el. paštu ar kitais būdais. Tai
apima informaciją, kurią pateikiate, jei užsisakote bet kurią mūsų svetainėje siūlomą paslaugą,
siunčiate mums užklausą ar atsiliepimą, užsiregistruojate, kad gautumėte informaciją apie
renginius, įkeliate dokumentą su savo užklausa, atliekate veiksmus per svetainę, dalyvaujate
diskusijų forumuose ar kitose socialinės žiniasklaidos funkcijose mūsų svetainėje, akcijoje ar
apklausoje, pateikiate savo pašto kodą, kad padėtumėte mums rasti artimiausią Jūsų vietovei
filialą, arba kai pranešate apie mūsų svetainės problemą.
Iš jūsų renkame tokią informaciją:
•
•
•
•
•
•
•

•

vardas ir pavardė, gyvenamosios vietos adresas ir kontaktiniai duomenys (pvz., el. pašto
adresas, telefono numeris, fakso numeris ir t. t.);
adresai blokų grandinėse, kuriuos naudojate sandoriams atlikti
gimimo data, gimimo vieta, lytis, pilietybė;
banko sąskaitos informacija, kredito kortelės duomenys, įskaitant duomenis apie Jūsų lėšų
šaltinį, turtą ir įsipareigojimus, ir OFAC informacija;
prekybos sąskaitų likučius, prekybos veiklą, Jūsų užklausas ir mūsų atsakymus;
informacija apie tai, ar užimate svarbias viešąsias pareigas (PEP);
patikrinimo informacija, kuri apima informaciją, reikalingą Jūsų tapatybei patvirtinti,
pavyzdžiui, pasą, vairuotojo pažymėjimą arba vyriausybės išduotą asmens tapatybės
kortelę);
kita asmeninė informacija arba komercinė ir (arba) identifikavimo informacija - bet kokia
informacija, kurią savo nuožiūra laikome būtina, kad įvykdytume savo teisinius
įsipareigojimus.

Informacija, kurią apie Jus renkame automatiškai, yra:
•

•

informacija, kuri automatiškai renkama per analizės sistemų teikėjus, siekiant nustatyti
Jūsų buvimo vietą, įskaitant Jūsų IP adresą, domeno pavadinimą ir bet kurį išorinį puslapį,
kuris nukreipė Jus į mūsų puslapį, Jūsų prisijungimo informaciją, naršyklės tipą ir versiją,
laiko juostos nustatymus, naršyklės papildinių tipus ir versijas, operacinę sistemą ir
platformą;
informacija, kuri susidaro Jums naudojantis mūsų svetaine, automatiškai renkama ir
saugoma mūsų serverio žurnaluose. Tai gali būti, be kita ko, konkretaus įrenginio
informacija, informacija apie buvimo vietą, sistemos veikla ir bet kokia vidinė ir išorinė
informacija, susijusi su Jūsų aplankytais puslapiais, įskaitant visą unifikuotą ištekliaus
adreso (URL) paspaudimų srautą į mūsų svetainę, per ją ir iš jos (įskaitant datą ir laiką;
puslapio atsako laiką, atsisiuntimo klaidas, apsilankymų tam tikruose puslapiuose trukmę,
informaciją apie puslapio sąveiką (pvz., slinkimą, paspaudimus ir pelės paspaudimus) ir
būdus, kuriais naudojamasi sustabdant puslapio naršymą.

Informaciją apie Jus gauname įvairiais būdais, kai naudojatės mūsų paslaugomis, įskaitant bet
kurią mūsų svetainę, sąskaitos atidarymo procesą, registracijos formas, renginių prenumeratą,
naujienų ir atnaujinimų prenumeratą, taip pat iš informacijos, pateiktos teikiant nuolatines
palaikymo paslaugas. Informaciją apie Kus taip pat gauname iš trečiųjų šalių, pavyzdžiui, Jūsų
mokėjimo paslaugų teikėjų, internetinės identifikacijos paslaugų teikėjų ir iš viešai prieinamų
šaltinių.
Informacija, kurią apie Jus gauname iš kitų šaltinių:
•

•
•

•

bankai, EMI ar mokėjimo sistemos, kurias naudojate pervesdami mums pinigus, pateiks
mums pagrindinę Jūsų asmeninę informaciją, pavyzdžiui, Jūsų vardą, pavardę ir adresą,
taip pat finansinę informaciją, pavyzdžiui, Jūsų banko sąskaitos duomenis;
Jūsų verslo partneriai gali mums pateikti Jūsų vardą, pavardę ir adresą, taip pat finansinę
informaciją;
reklamos tinklai, analizės paslaugų teikėjai ir paieškos informacijos teikėjai gali pateikti
mums anoniminę arba nuasmenintą informaciją apie Jus, pavyzdžiui, patvirtinti, kaip
radote mūsų svetainę;
tapatybės tikrinimo paslaugų teikėjai gali mums pateikti Jūsų vardą ir pavardę, el. pašto
adresą, pilietybę, amžių arba gimimo datą, viešuosius raktus (viešųjų raktų sertifikatus).

Asmeninė informacija, kurią pateikiate per paskyros kūrimo procesą, bus saugoma vienerius
metus, net jei Jūsų registracija nebuvo užbaigta arba jos atsisakyta.
Teistumo duomenys
Pagal mūsų veiklos pobūdį ir duomenų tvarkymo tikslus toliau nurodytos paslaugos nėra skirtos
teistumo duomenims tvarkyti (žr. dalį Apibrėžtys ir aiškinimas). Jei pateikiate bet kokią
informaciją ar dokumentus, kuriuose yra tokio pobūdžio duomenų, informuojame, kad bet koks

tokios informacijos įvedimas bus atliekamas tik Jūsų rizika ir atsakomybe, mes sunaikinsime
tokius duomenis, jei juos gausime atsitiktinai.
Vaikai
Mes neparduodame jokių vaikams skirtų produktų ar paslaugų. Jei esate jaunesnis nei 18 metų,
mūsų svetaine galite naudotis tik dalyvaujant tėvams.
Mes sąmoningai nerenkame asmeninės informacijos iš jaunesnių nei 18 metų vaikų be vaiko
tėvų atsakomybės turėtojo sutikimo.
Informacija, kurią pateikiate apie kitus
Pateikdami asmens duomenis apie kitus asmenis, patvirtinate, kad pranešėte jiems apie i)
tikslus, kuriais informacija bus naudojama, ii) jų asmens duomenų gavėjus ir iii) kaip jie gali
susipažinti su informacija ir ją pataisyti. Be to, patvirtinate, kad gavote visus reikiamus jų
sutikimus.
SLAPUKŲ POLITIKA
Kai lankotės mūsų svetainėje, Jūsų kompiuteriui galime priskirti vieną ar daugiau slapukų, kad
palengvintume prieigą prie mūsų svetainės ir suasmenintume Jūsų internetinę patirtį. Naudodami
slapukus, mes taip pat galime automatiškai rinkti informaciją apie Jūsų internetinę veiklą mūsų
Slapukas - tai nedidelis tekstinis failas, saugomas naudotojo kompiuteryje įrašymo tikslais.
Slapukai gali būti sesijos slapukai arba nuolatiniai slapukai. Sesijos slapukas nustoja galioti, kai
uždarote naršyklę, ir yra naudojamas tam, kad Jums būtų lengviau naršyti mūsų svetainėje.
Nuolatinis slapukas išlieka Jūsų kietajame diske ilgesnį laiką. Slapukų rinkmenoje galime
išsaugoti Jūsų unikalius duomenis, reikalingus automatiniam prisijungimui. Šis slapukas
pašalinamas, kai išsiregistruojate. Saugumo sumetimais unikalius duomenis ir bet kokius kitus su
naudotojo ar nario paskyra susijusius duomenis, kuriuos saugome tokiuose slapukuose,
šifruojame. Svetainių ir paslaugų, kurios nenaudoja naudotojo ar unikalių duomenų, atveju slapuke
bus įrašytas unikalus identifikatorius.
Galime naudoti toliau nurodytus slapukų tipus, kad atpažintume Jus, kai lankotės mūsų
svetainėje arba naudojatės mūsų paslaugomis, įsimintume Jūsų preferencijas ir suteiktume Jums
asmeniškai pritaikytą patirtį:
AUTENTIFIKAVIMO SLAPUKAI. Jei esate prisijungę prie mūsų svetainės, šie slapukai
padės mums rodyti Jums tinkamą informaciją ir suasmeninti Jūsų patirtį.
SESIJOS SLAPUKAI. Šiuose slapukuose saugomas naudotojo sesijos ID. Šis slapukas
nustatomas, kai naudotojas prisijungia, ir naudojamas sesijai atkurti neįvedant asmeninių
duomenų.

SAUGUMO SLAPUKAI. Slapukus naudojame savo saugumo funkcijoms ir siekdami padėti
aptikti kenkėjišką veiklą.
PREFERENCIJOS, FUNKCIJOS IR PASLAUGOS. Šie slapukai padeda mums pritaikyti Jūsų
preferencijas, pavyzdžiui, kokios kalbos pageidaujate ir kokius pageidavimus teikiate ryšiams,
arba greičiau užpildyti formas mūsų svetainėje.
NAŠUMAS, ANALIZĖ IR TYRIMAI. Šie slapukai padeda mums analizuoti svetainės veikimą.
Slapukus naudojame savo produktams, funkcijoms ir paslaugoms tobulinti, įskaitant žurnalų
kūrimą ir įrašymą, kai lankotės mūsų svetainėje.
TREČIŲJŲ ŠALIŲ SLAPUKAI. Savo įgaliotiems paslaugų teikėjams galime leisti iš mūsų
svetainės pateikti slapukus, kad jie galėtų mums padėti vykdyti įvairią veiklą, pavyzdžiui, atlikti
mūsų svetainės, turinio ir reklamos veiksmingumo analizę ir tyrimus.
Šioje svetainėje taip pat naudojame „Google Analytics“ slapukus, kurie gali registruoti unikalų
ID, naudojamą statistiniams duomenims kurti apie tai, kaip lankytojas naudojasi svetaine, ir
slapukus, siunčiančius „Google Analytics“ duomenis apie lankytojo įrenginį ir elgseną, kurie
leidžia stebėti lankytoją įvairiuose įrenginiuose ir rinkodaros kanaluose.

Kitos technologijos
Norėdami stebėti, kaip naudojatės mūsų svetaine, galime naudoti standartines interneto
technologijas, pavyzdžiui, žiniatinklio švyturėlius ir kitas panašias technologijas. Taip pat galime
įtraukti žiniatinklio švyturėlius į reklaminius el. pašto pranešimus ar naujienlaiškius, kad
nustatytume, ar pranešimai buvo atidaryti ir ar buvo imtasi veiksmų. Taip gauta informacija leidžia
mums pritaikyti svetainės lankytojams siūlomas paslaugas, kad galėtume teikti tikslines reklamas
ir įvertinti bendrą mūsų internetinės reklamos, turinio, programavimo ar kitos veiklos
veiksmingumą. Žiniatinklio švyturėliai (taip pat žinomi kaip „clear gifs“, pikselių žymos arba
žiniatinklio klaidos) yra mažyčiai grafiniai elementai su unikaliu identifikatoriumi, kurių funkcijos
panašios į slapukų, ir kurie naudojami interneto naudotojų judėjimui internete stebėti arba prieigai
prie slapukų. Kitaip nei slapukai, kurie saugomi naudotojo kompiuterio kietajame diske,
žiniatinklio švyturėliai įterpiami nepastebimai į tinklalapius (arba į el. paštą) ir yra maždaug tokio
dydžio, kaip šio sakinio pabaigoje esantis taškas. Žiniatinklio švyturėliai gali būti naudojami
slapukams pristatyti arba bendrauti su jais, skaičiuoti naudotojus, apsilankiusius tam tikruose
puslapiuose, ir suprasti naudojimo modelius. Taip pat galime gauti anoniminį identifikavimo
numerį, jei į mūsų svetainę patekote iš internetinės reklamos, rodomos trečiosios šalies svetainėje.
Ką galite daryti, jei nenorite, kad slapukai būtų nustatomi, arba norite, kad jie būtų pašalinti
Dauguma naršyklių automatiškai priima slapukus, tačiau paprastai galite pakeisti naršyklės
nustatymus ir atsisakyti slapukų. Jei nuspręsite atsisakyti slapukų, atkreipkite dėmesį, kad
negalėsite prisijungti ir naudotis daugeliu mūsų svetainėje siūlomų funkcijų.
Naršyklių gamintojai paprastai pateikia pagalbos puslapius, susijusius su slapukų valdymu jų
produktuose. Daugiau informacijos rasite toliau:
• Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en-GB

•
•
•
•
•
•
•

Internet
Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/260971/description-ofcookies
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websitesstore-on-your-computer
Safari (Desktop): https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_US
Safari (Mobile): https://support.apple.com/en-us/HT201265
Android
Browser: https://support.google.com/nexus/answer/54068?visit_id=1636585517588941681-639659396&hl=en&rd=1
Opera: https://www.opera.com/help
Opera Mobile: https://www.opera.com/help/mobile/android#privacy

Dėl kitų naršyklių žr. naršyklės gamintojo pateiktus dokumentus.
Trečiųjų šalių slapukų iš „Google Analytics“ galite atsisakyti jos svetainėje.
Galite atsisakyti tikslinio nukreipimo pagal interesus, kurį teikia dalyvaujantys skelbimų
serveriai per skaitmeninės reklamos aljansą (Digital Advertising Alliance).
Be to, „iPhone“, „iPad“ arba „Android“ įrenginyje galite pakeisti įrenginio nustatymus, kad
galėtumėte kontroliuoti ar matote interesais pagrįstus internetinius skelbimus.
Socialinių tinklų funkcijos ir valdikliai
Mūsų svetainėje gali būti tam tikrų socialiių tinklų funkcijų ir valdiklių, pavyzdžiui, „Facebook
Like“, „Facebook Share“, „Facebook Pixel“, „Telegram“, „Twitter Tweet“ funkcijų, mygtukų ar
kitų interaktyvių mini programų (toliau – socialinių tinklų funkcijos). Šios socialinių tinklų
funkcijos gali rinkti informaciją, pavyzdžiui, jūsų IP adresą arba tai, kuriame mūsų svetainės
puslapyje lankotės, ir gali nustatyti slapuką, kad jos galėtų tinkamai veikti. Socialinių tinklų
funkcijas talpina trečioji šalis arba jos talpinamos tiesiogiai mūsų interneto svetainėje. Turėkite
omenyje, kad jei nuspręsite bendrauti arba dalytis bet kokia asmens informacija naudodamiesi
tokiais valdikliais, iš tikrųjų ją pateiksite šioms trečiosioms šalims, o ne mums. Jūsų sąveika su
šiomis trečiosiomis šalimis yra valdoma pagal šių socialinių tinklų politiką, o ne mūsų. Pavyzdžiui,
negalėsite naudoti mygtuko „Facebook Like“, jei nesate prisijungę prie savo „Facebook“ paskyros.
Kai pasinaudosite mygtuku, tai bus susieta su jūsų „Facebook“ istorija, tačiau mes šios
informacijos netvarkysime.
KUR SAUGOME JŪSŲ INFORMACIJĄ?
Labai rimtai vertiname naudotojų konfidencialumą ir saugumą. Esame įsipareigoję saugoti
asmens duomenis, kuriais su mumis dalijatės. Naudojame pramonėje įprastų saugumo
technologijų, procedūrų ir organizacinių priemonių derinį, kad apsaugotume Jūsų asmens
duomenis nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ar atskleidimo.
Duomenų tvarkymą, kurį sudaro prieglobos paslaugų teikėjo paslaugos (slaptažodžiu apsaugotų
duomenų bazių su Jūsų asmens duomenimis saugojimas ir priežiūra), mūsų vardu ir pagal
rašytinius konfidencialumo susitarimus atlieka mūsų įgalioti duomenų tvarkytojai. Nutraukus šią

sutartį, duomenų tvarkytojai grąžins duomenis mums arba perduos juos kitam mūsų paskirtam
duomenų tvarkytojui ir ištrins visas turimas kopijas. Tačiau duomenų tvarkytojas gali laikyti
duomenis užrakintus, kad būtų galima spręsti galimus administracinius ar jurisdikcinius
įsipareigojimus.
Patikimi partneriai (duomenų tvarkytojai), kurie dirba mūsų vardu
konfidencialumo susitarimus ir gali saugoti, prižiūrėti ar tvarkyti Jūsų duomenis

pagal

Bendradarbiaujame su keliais įgaliotais paslaugų teikėjais (duomenų tvarkytojais), kurių
teikiamos paslaugos ir sprendimai papildo, palengvina ir patobulina mūsų paslaugas ir sprendimus
pagal rašytinius konfidencialumo susitarimus, kuriais užtikrinama, kad bus laikomasi BDAR
reikalavimų ir bus apsaugotos duomenų subjektų teisės. Duomenų tvarkytojai veikia tik pagal
mūsų dokumentais patvirtintus nurodymus. Jiems tenka tiesioginė atsakomybė pagal BDAR, ir jei
jie nesilaikys reikalavimų, jiems gali būti skiriamos baudos ar kitos sankcijos.
Tai gali būti ryšių ir turinio pristatymo tinklai (CDN), duomenų ir kibernetinio saugumo
paslaugos, žiniatinklio analizės, el. pašto platinimo ir stebėsenos paslaugos, sesijų įrašymo ir
nuotolinės prieigos paslaugos, veiklos matavimo duomenų optimizavimo ir rinkodaros paslaugos,
turinio teikėjai ir mūsų teisiniai bei finansiniai patarėjai.
Tokie duomenų tvarkytojai gali gauti Jūsų identifikuojamus arba neidentifikuojamus asmens
duomenis, visus arba jų dalį, priklausomai nuo kiekvieno iš jų konkretaus vaidmens ir tikslų
palengvinant ir tobulinant mūsų paslaugas ir verslą, ir gali juos naudoti tik tokiais tikslais.

Duomenų išsaugojimas
Jūsų asmens duomenis saugosime tik vykdydami galiojančių teisės aktų ar kolektyvinės
sutarties įsipareigojimus, kol tai bus būtina mūsų teisinei prievolei įvykdyti ir teisiniams
reikalavimams pareikšti, vykdyti ar apginti. Mes dėsime visas pastangas, kad Jūsų duomenys būtų
saugomi ir atnaujinami.
Naudotojas turi atsižvelgti į tai, kad, atsižvelgiant į bendrovės teisinius įsipareigojimus pagal
Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą ir kitus atitinkamus įstatymus
Bendrovė gali naudotojų asmeninę informaciją net po to, kai naudotojo profilis buvo pašalintas.
KAIP NAUDOJAME SURINKTĄ INFORMACIJĄ IR KOKS YRA JOS TVARKYMO
TEISINIS PAGRINDAS
Mes darome viską, kas geriausia pagal įstatymus ir geriausią šios srities praktiką. Surinktą
informaciją apie Jus galime naudoti:
•
•
•

tiekiant produktus ir teikiant paslaugas, kurių prašėte;
tvarkant Jūsų paskyrą ir teikiant Jums klientų aptarnavimo paslaugas;
atliekant tyrimus ir analizę apie Jūsų naudojimąsi mūsų produktais, paslaugomis ar turiniu
arba kitų siūlomais produktais, paslaugomis ar turiniu arba susidomėjimą jais;

•
•
•

bendraujant su Jumis el. paštu, paštu, telefonu ir (arba) mobiliaisiais įrenginiais apie mūsų
arba kitų trečiųjų šalių produktus ar paslaugas, kurios gali Jus sudominti;
vykdant mūsų terminus ir sąlygas;
valdant mūsų verslą ir atliekant funkcijas, kaip buvo aprašyta Jums duomenų rinkimo metu.

Finansinę informaciją arba mokėjimo būdą galime naudoti siekdami apsisaugoti nuo galimų
nesąžiningų sandorių arba juos nustatyti, taip pat kitais atvejais, kai to reikia mūsų verslui valdyti.
Jūsų asmenine informacija galime dalytis su mūsų įgaliotais paslaugų teikėjais, kurie mūsų
vardu teikia tam tikras paslaugas. Šios paslaugos gali apimti užsakymų vykdymą, kredito kortelių
mokėjimų apdorojimą, siuntų pristatymą, klientų aptarnavimo ir rinkodaros pagalbos teikimą,
verslo ir pardavimų analizės atlikimą, mūsų svetainės funkcijų palaikymą, konkursų, loterijų,
apklausų ir kitų mūsų svetainėje siūlomų funkcijų palaikymą. Šie paslaugų teikėjai gali turėti
prieigą prie asmeninės informacijos, reikalingos jų funkcijoms atlikti, tačiau jiems neleidžiama
dalytis tokia informacija ar ją naudoti kitais tikslais;
Taip pat galime atskleisti Jūsų informaciją:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

reaguojant į teismo šaukimą ar panašų tyrimo reikalavimą, teismo nutartį arba teisėsaugos
ar kitos valstybinės institucijos prašymą bendradarbiauti;
siekiant nustatyti arba įgyvendinti savo teisines teises;
ginantis jei pateikiami ieškiniai;
kai manome, kad atskleidimas yra tikslingas dėl pastangų tirti, užkirsti kelią ar imtis kitų
veiksmų, susijusių su neteisėta veikla, įtariamu sukčiavimu ar kitais nusižengimais;
saugant ir ginant mūsų bendrovės, mūsų naudotojų, darbuotojų ar kitų asmenų teises,
nuosavybę ar saugumą;
laikantis galiojančių įstatymų arba bendradarbiauti su teisėsaugos institucijomis;
vykdant mūsų svetainės sąlygas ar kitus susitarimus ar politiką;
vykdant svarbų įmonės sandorį, pavyzdžiui, parduodant mūsų verslą, perleidžiant,
jungiantis, konsoliduojant ar parduodant turtą, arba mažai tikėtinu bankroto atveju;
arba kitais įstatymų nustatytais atvejais.

Informacijos atskleidimas trečiosioms šalims
Be Jūsų sutikimo neišnuomojame, neparduodame ir nesidalijame Jūsų asmenine informacija su
kitais asmenimis ar nesusijusiomis įmonėmis, išskyrus atvejus, kai norime tiekti Jūsų užsakytus
produktus ar teikti paslaugas, kai turime Jūsų leidimą arba toliau nurodytomis aplinkybėmis:
Informaciją teikiame patikimiems partneriams, kurie teikia mums paslaugas pagal
konfidencialumo susitarimus, kaip aprašyta dalyje „Patikimi partneriai (duomenų tvarkytojai),
kurie dirba mūsų vardu pagal konfidencialumo susitarimus ir gali saugoti, prižiūrėti ar tvarkyti
Jūsų duomenis“. Šios įmonės neturi jokios savavališkos teisės dalytis šia informacija.
PRAŠYMAI DĖL DARBO
Informacija apie besikreipiantį asmenį

Taip pat renkame informaciją, kurią mums pateikia kandidatai į darbo vietas (toliau - Pareiškėjai),
kai jie kreipiasi dėl bet kurios iš mūsų interneto svetainėje paskelbtų laisvų darbo vietų,
naudodamiesi mūsų interneto svetainėje esančia atitinkamos darbo vietos paraiškos forma,
siųsdami mums el. laišką arba kitais būdais (žr. pastraipą Asmens duomenys, kuriuos mums
pateikiate savanoriškai).
Jūsų kontaktiniai duomenys ir gyvenimo aprašymas (toliau - Kandidatų duomenys) gali apimti:
jūsų vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, el. pašto adresą, telefono numerį, įsidarbinimo
ir išsilavinimo istoriją, kalbų mokėjimą ir kitus su darbu susijusius įgūdžius, gimimo datą, lytį,
nacionalinio draudimo numerį, pilietybę ir leidimo dirbti statusą, rekomendacijas bei jų kontaktinę
informaciją, gyvenimo aprašymą ar bet kokį kitą dokumentą, kurį galite įkelti į mūsų svetainę kaip
paraiškos dalį, darbo kvalifikaciją, darbo ir darbo užmokesčio lūkesčius.
Applicant information
We also collect information that is provided to us by job candidates (“Applicants”), when they
apply to any of the open positions published at our website via the relevant position application
form on our website by sending us an e-mail or otherwise (see paragraph Personal Data you
provide us voluntarily).
Your contact details and CV (“Applicants Information”) might include your: first name, surname,
residential address, email address, telephone number, employment and educational history,
language proficiencies and other work-related skills, date of birth, gender, national insurance
number, citizenship and work authorization status, references as well as their contact information,
resume or any document you may choose to upload to our website as part of your application,
qualifications for employment, work and salary expectations.

Jautri informacija ir specialių kategorijų duomenys
Kartu su paraiška galite mums pateikti tam tikrą neskelbtiną informaciją arba specialios
kategorijos duomenis, susijusius su jūsų neįgalumu, rasine ar etnine kilme (žr. dalį Apibrėžimai ir
aiškinimas). Tokios informacijos pateikimas yra griežtai savanoriškas. Jei norėsite, kad vėliau
bendraujant su mumis dėl jūsų paraiškos, gausime jūsų sutikimą tvarkyti specialios kategorijos
duomenis. Jei tai neįmanoma, mes sunaikinsime tokius duomenis ir ištrinsime bet kokią turimą jų
kopiją.
Sensitive information and special categories data
With your application you might provide us some sensitive information or special category data
related to your disability status, racial or ethnic origin (please check the paragraph Definitions and
interpretation). Submission of this type of information is strictly voluntary. We will obtain your
consent to process special category data if you wish to share it with us on our later communication
regarding your application. If this is not possible we will destroy such data and erase any copy in
our possession.

Duomenys apie nusikalstamas veikas
Pagal mūsų veiklos pobūdį ir duomenų tvarkymo tikslus toliau nurodytos paslaugos nėra skirtos
nusikalstamos veikos duomenims tvarkyti (žr. dalį Apibrėžtys ir aiškinimas). Jei pateikiate bet
kokią informaciją ar dokumentus, kuriuose yra tokio pobūdžio duomenų, pranešame, kad bet koks
tokios informacijos įvedimas bus atliekamas tik jūsų rizika ir atsakomybe, mes sunaikinsime tokius
duomenis, jei juos gausime atsitiktinai.
Criminal offence data
By the nature of our activity and the purposes of processing the data, the services hereunder are
not intended for processing of criminal offence data (please check the paragraph Definitions and
interpretation). If you provide any information or documents containing this type of data, you are
hereby notified that any input of such information will be solely at your risk and responsibility, we
will destroy such data if we receive it accidently.

Saugojimo laikotarpis
Pateiktą informaciją apie pareiškėjus galime saugoti net ir po to, kai darbo vieta, į kurią kreiptasi,
yra užimta arba uždaryta. Tai daroma tam, kad galėtume iš naujo svarstyti Pareiškėjų kandidatūras
į kitas pozicijas ir galimybes; kad galėtume naudoti jų Pareiškėjų informaciją kaip nuorodą
būsimoms jų pateiktoms paraiškoms; o tuo atveju, jei Pareiškėjas būtų įdarbintas, papildomiems
su jo darbu susijusiems įdarbinimo ir verslo tikslams. Kaip duomenų subjektas turite teises,
susijusias su jūsų asmens duomenų tvarkymu, saugojimu ir apdorojimu. Žr. pastraipą "Jūsų teisės".
Retention period
We may retain submitted Applicants Information even after the applied position has been filled or
closed. This is done so we could re-consider Applicants for other positions and opportunities; so
we could use their Applicants Information as reference for future applications submitted by them;
and in case the Applicant is hired, for additional employment and business purposes related to
his/her work. As a data subject you have rights related to maintenance, storage and processing of
your personal data. Please see paragraph ‘Your rights’.
TARPTAUTINIAI PAVEDIMAI
Išsamią informaciją, susijusią su duomenų buvimo vieta, rasite dalyse „Kur saugome Jūsų
informaciją?" ir „Patikimi partneriai (duomenų tvarkytojai), kurie dirba mūsų vardu pagal
konfidencialumo susitarimus ir gali saugoti, prižiūrėti ar tvarkyti jūsų duomenis“.
TEISĖSAUGA, TEISINIAI REIKALAVIMAI IR PAREIGOS
Mes galime atskleisti arba kitaip leisti kitiems asmenims susipažinti su Jūsų asmenine
informacija pagal teisinį reikalavimą, pavyzdžiui, teismo šaukimą, teisminį procesą, kratos orderį
ar teismo nutartį, arba laikydamiesi galiojančių įstatymų, jei esame įsitikinę, kad to reikalauja
įstatymai, apie tai pranešdami arba nepranešdami Jums. Jūsų duomenys taip pat gali būti

atskleidžiami policijai ir teisėsaugos institucijoms sukčiavimo nustatymo, nusikaltimų prevencijos
ir nacionalinio saugumo tikslais.
JŪSŲ TEISĖS
Kai kuriose jurisdikcijose galite turėti šias teises, susijusias su Jūsų asmens duomenų tvarkymu:
Turite teisę prašyti mūsų turimos informacijos apie Jus kopijos. Turite teisę reikalauti ištaisyti
bet kokius netikslumus.
Taip pat galite turėti teisę reikalauti, kad Jūsų asmeninė informacija būtų ištrinta; apriboti Jūsų
asmeninių duomenų naudojimą; nesutikti, kad tvarkytume Jūsų asmeninius duomenis; gauti ir
pakartotinai naudoti savo asmeninius duomenis savo reikmėms įvairiose tarnybose („duomenų
perkeliamumas“).
Taip pat galite turėti teisių, susijusių su automatizuotu sprendimų priėmimu ir profiliavimu.
Savo teisėmis galite pasinaudoti kreipdamiesi į mus adresu support@stex.com.

