
Duomenų privatumo politika 

Mūsų esamų ir potencialių klientų asmeninių duomenų apsauga mums labai svarbi, todėl mes laikomės duomenų 
apsaugos įstatymų reikalavimų. Mums svarbi privatumo apsauga lankantis mūsų svetainėse. Dėl to prašome 
susipažinti su toliau pateikta informacija apie tai, kaip mūsų bendrovė tvarko jūsų asmeninius duomenis. 

1. Asmeninių duomenų rinkimas, apdorojimas ir naudojimas 

Mūsų svetainėje galite lankytis nenurodydami asmeninės informacijos apie save. Asmeniniai duomenys 
apibrėžiami kaip fizinio asmens, kurio tapatybė nustatyta arba kurią galima nustatyti, asmeninės ar materialinės 
padėties duomenys. 
Asmeninius duomenis, atitinkančius pirmiau pateiktą apibrėžimą, renkame tik tada, kai juos pateikiate 
savanoriškai ir jeigu jie reikalingi norint įvykdyti sutartį, atidaryti sąskaitą ar užmegzti ryšį. 
Šie duomenys naudojami turint jūsų aiškų sutikimą įvykdyti sutartį ir apdoroti jūsų užklausas. Įvykdžius sutarties 
reikalavimus ir sumokėjus visą sumą, jūsų duomenys saugomi mokesčių tikslais įstatymo numatytą išlaikymo 
laikotarpį, o paskui sunaikinami. 
Be to, asmeninius duomenis renkame, jei užsisakote mūsų naujienlaiškį, siunčiamą el. paštu. Šiuos duomenis 
naudojame nuosavais reklaminiais tikslais, savo el. paštu siunčiamo naujienlaiškio forma. Sutikimas duodamas 
pažymint naujienlaiškio žymimąjį langelį. 
Bet kuriuo metu galite atsisakyti prenumeratos, pasinaudodami naujienlaiškyje pateikiama nuoroda arba 
parašydami mums. Atsijungus jūsų el. pašto adresas bus panaikintas. 

2. Asmeninių duomenų atskleidimas 

Asmeninius duomenis atskleidžiame transporto bendrovei, kiek to reikia tam, kad būtų galima pristatyti prekes. 
Tai sutarties reikalavimams įvykdyti būtina informacija. 
Jūsų mokėjimo duomenis atskleidžiame atsiskaitydami už mokėjimus įgaliotajai kredito įstaigai. 
Pasiliekame teisę patikrinti verslo srities pirkėjų kreditingumą be jų aiškaus sutikimo ir jų neinformavę, kad 
apsaugotume savo teisėtus interesus, bet nepažeisdami pirkėjo teisėtų interesų. 

3. Slapukai 

Šioje svetainėje naudojami slapukai, kuriais siekiama, kad mūsų interneto svetainės būtų visais atžvilgiais 
patogesnės naudotojams, efektyvesnės ir saugesnės, pavyzdžiui, paspartinamas naršymas mūsų svetainėje, 
matuojamas puslapių peržiūros dažnumas ir naršymas apskritai. Slapukai yra maži tekstiniai failai, saugomi jūsų 
kompiuterio sistemoje, kad galėtumėte optimaliai naudotis visomis mūsų internetinės parduotuvės funkcijomis. 
Mes aiškiai nurodome, kad kai kurie iš šių slapukų perduodami iš mūsų serverio į visą jūsų sistemą – tai seanso 
slapukai. Šie slapukai iš jūsų standžiojo disko automatiškai panaikinami pasibaigus naršymo seansui. 
Kiti slapukai lieka jūsų kompiuterio sistemoje ir leidžia mums atpažinti jūsų sistemą, kai apsilankote kitą kartą – 
tai nuolatiniai slapukai. 
Slapukų galite bet kada atsisakyti, išjungdami slapukų įrašymą. Informacijos apie tai rasite daugumos naršyklių 
meniu juostoje esančiame žinyne. Turėkite omenyje, kad užblokavus ar panaikinus slapukus apribojamos arba 
visai neveikia prisijungimo ir užsakymų teikimo funkcijos. Norėdami naudotis visomis internetinės parduotuvės 
galimybėmis, (iš naujo) įjunkite slapukus, naudodamiesi žiniatinklio naršyklės meniu juosta. 

4. „Google Analytics“ ir „Google AdWords“ naudojimas 

Šioje svetainėje naudojama „Google Analytics“ – žiniatinklio analizės paslauga, kurią teikia „Google Inc.“ (toliau – 
„Google“). „Google Analytics“ naudoja slapukus, kurie analizuoja, kaip naudojatės svetaine. Slapuko sugeneruota 
informacija apie tai, kaip naudojatės šia svetaine, paprastai perduodama į „Google“ serverį JAV ir ten saugoma. 
Jei šioje svetainėje aktyvinamas IP anonimizavimas, jūsų IP adresas bus sutrumpintas Europos Sąjungos 
valstybėje narėje arba kitoje Europos ekonominės erdvės sutarties šalyje. Tik išskirtiniais atvejais visas IP 
adresas bus perduodamas į „Google“ serverį JAV ir sutrumpinamas ten. Šios svetainės operatoriaus vardu 
„Google“ naudos šią informaciją tam, kad įvertintų, kaip naudojatės svetaine, rengtų ataskaitas apie veiklą 
svetainėje ir teiktų kitas su svetaine ir internetu susijusias paslaugas svetainės operatoriui. Jūsų IP adresas 
nebus sujungtas su kitais „Google“ duomenimis. Galite atsisakyti slapukų naudojimo, nustatydami savo naršyklės 
programinę įrangą; vis dėlto pabrėžiame, kad tokiu atveju negalėsite naudotis visomis šios svetainės funkcijomis 
visa apimtimi. Galite neleisti, kad būtų renkami slapuko generuojami duomenys apie jūsų naudojimąsi svetaine 
(įskaitant jūsų IP adresą) ir kad „Google“ apdorotų šiuos duomenis – tam atsisiųskite ir įdiekite galimą naršyklės 
papildinį, kurį rasite pasinaudoję šia nuoroda: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Šioje svetainėje „Google 
Analytics“ kodas buvo išplėstas į „gat._anonymizeIp ();“. Dėl to užtikriname, kad IP adresai bus renkami 
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anonimiškai (vadinamasis IP maskavimas). 
Naudojame „Google AdWords Remarketing“, kad galėtume reklamuotis internete. „AdWords Remarketing“ rodys 
jums aktualius skelbimus, pritaikytus pagal tai, kokias „Zepter“ svetainių dalis peržiūrėjote; tam į jūsų įrenginį bus 
įrašytas slapukas. Šis slapukas jokiu būdu nenustato jūsų tapatybės ir nesuteikia prieigos prie jūsų kompiuterio. 
„Google AdWords Remarketing“ suteikia mums galimybę pritaikyti savo rinkodarą, kad geriau atitiktume jūsų 
poreikius ir būtų rodomi tik jums aktualūs skelbimai. Jei nenorite dalyvauti mūsų „Google AdWords Remarketing“, 
galite atsisakyti apsilankę „Google“ skelbimų nuostatų tvarkytuvėje. 

5. „Facebook“, „Google +1“ papildinių, „Twitter“ ir kitų socialinės 
žiniasklaidos kanalų naudojimas 

Į savo interneto svetaines įtraukėme vadinamuosius socialinių tinklų papildinius: facebook.com (toliau – 
„Facebook“), „Google“, „Twitter“ ir kt. 
Kai lankotės mūsų interneto puslapyje, kuriame yra toks papildinys, jūsų naudojama naršyklė įkelia papildinio 
atvaizdą iš „Facebook“, „Google +1“ ir kt. serverių. Taip serveriai informuojami, kad ką tik apsilankėte mūsų 
svetainės tinklalapyje. Jei esate prisijungę prie „Facebook“, „Google +1“ ir pan., platforma per savo papildinį 
atpažins, kuriame konkrečiame mūsų svetainės tinklalapyje lankotės, ir susies jį su jūsų asmenine paskyra 
„Facebook“, „Google +1“ ir kt. Jei spustelėsite „Patinka“, „+1“ ar panašų mygtuką kitose socialinės žiniasklaidos 
platformose arba pateiksite komentarą, papildinys nusiųs šiuos duomenis į jūsų asmeninę paskyrą „Facebook“, 
„Google +1“ ir pan. ir ją ten išaugos. Be to, informacija, kad lankėtės mūsų svetainėje, perduodama į socialinės 
žiniasklaidos platformą neatsižvelgiant į tai, ar paspausite kurį nors papildinį, ar ne. Jūsų „+1“ rekomendacijos 
kartu su jūsų vardu ir profilio nuotrauka „Google Plus“ gali būti rodomos paieškos rezultatuose arba jūsų „Google“ 
profilyje (kaip jūsų „Google“ profilio kortelė „+1“) arba kitose svetainėse ir interneto skelbimuose. Jei nenorite, kad 
„Facebook“ siųstų ir saugotų duomenis apie jus ir jūsų naršymo veiksmus, prieš lankydamiesi mūsų svetainėje 
atsijunkite nuo socialinės žiniasklaidos platformų. Atitinkamais interneto adresais žiūrėkite „Facebook“, „Google 
+1“, „Twitter“ ir kt. privatumo politiką, kur rasite daugiau informacijos apie tai, kaip šios platformos renka ir 
naudoja duomenis. 
Mūsų svetainėse naudojamas „Facebook“ sekimo taškas. Tai reiškia, kad trečiosios šalys gali naudoti slapukus, 
žiniatinklio signalus ir panašias technologijas, kad rinktų ar gautų informaciją iš mūsų svetainės ir kitų interneto 
vietų, o šią informaciją naudotų įvertinimo paslaugoms teikti ir skelbimams pritaikyti. Jei norite atsisakyti šių 
slapukų naudojimo, apsilankykite Skaitmeninio reklamavimo aljanso vartotojų pasirinkimo puslapyje. 

6. Teisės į informaciją 

Pagal duomenų apsaugos įstatymus turite teisę laisvai pasiekti informaciją apie saugomus jūsų duomenis, taip 
pat turite teisę šiuos duomenis koreguoti, blokuoti ar panaikinti. 
Sutikimą apdoroti asmeninius duomenis galima atšaukti bet kuriuo metu ir jis galios ateityje. Duomenų 
apdorojimas reiškia asmeninių duomenų saugojimą, modifikavimą, perdavimą, blokavimą ir naikinimą. 
Sutikimo apdoroti jūsų asmeninius duomenis atšaukimą galima nusiųsti: 
el. paštu: office@zepter.lt 

7. Kontaktiniai duomenys 

Bet kokias klausimais dėl asmeninės informacijos ar kitų duomenų rinkimo, apdorojimo ar naudojimo prašome į 
mus kreiptis pirmiau nurodytais kontaktiniais duomenimis. 

8. Duomenų privatumo politikos pakeitimai 

Pasiliekame teisę bet kada keisti arba atšaukti dabartinę privatumo politiką. Taikoma duomenų privatumo politika 
bus paskelbta svetainėje. Tolesnis naudojimasis šia svetaine reikš sutikimą su šiais pakeitimais. 
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