Privatumo politika
„Aviko“ mano, kad privatumas ir duomenų apsauga yra svarbūs klientų ir
lankytojų, kurie gauna informaciją interneto svetainėje, atžvilgiu. Todėl „Aviko“
ėmėsi būtinų organizacinių ir techninių apsaugos priemonių, kad apsaugotų jūsų
asmens duomenis ir laikytųsi asmens duomenų apsaugos teisės aktų
reikalavimų. Visi duomenys, kuriuos „Aviko“ renka dėl mūsų produktų ar
paslaugų teikimo, tvarkomi pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, kuris
visoje ES įsigalios nuo 2018 m. gegužės 25 d.
Supažindindami su mūsų privatumo politika, norime įsitikinti, kad jums yra
aišku, kuriuos asmens duomenis „Aviko“ apdoroja ir kas vyksta su tais
duomenimis. Ši privatumo politika taikoma visiems jūsų „Aviko“ arba jos vardu
apdorojamiems asmens duomenims ir joje yra pateikiama informacija apie mūsų
privatumo politiką ir technines bei organizacines saugumo priemones, kurių
imamės asmens duomenų, kuriuos galime surinkti, kai jūs naudojatės „Aviko“
interneto svetainėmis arba kai jūs kreipiatės į „Aviko“, atžvilgiu. Kartais mes
galime keisti šią privatumo politiką. Šioje	
   interneto svetainėje skelbiame bet
kokius jos atnaujinimus, todėl nuolat susipažinkite su mūsų naujausia privatumo
politikos versija.
1. Kokius asmens duomenis renkame?

Kai jūs naudojatės „Aviko“ interneto svetainėmis, mes galime rinkti įvairius jūsų
asmens duomenis. Šią informaciją jūs galite pateikti, pavyzdžiui, kai svetainėje
pildote skundo formą, pateikiate užklausą arba kai kreipiatės į mus dėl bet
kokios kitos priežasties. Duomenys, gauti jums naudojantis interneto svetaine,
taip pat gali būti surinkti automatiškai.
Asmens duomenys, kuriuos galime gauti iš jūsų, yra šie: jūsų vardas, lytis,
(mobilusis) telefono numeris, el. pašto adresas, gatvė, namo numeris, pašto
kodas, vieta, verslo duomenys (tokie kaip darbdavys arba jūsų darbdavio
kontaktiniai duomenys), interesai ar pasirinkimai, kuriuos galite pateikti, ir
informacija apie jūsų lankymąsi svetainėje (tokia kaip teikėjas, naršyklės tipas,
interneto svetainėje atidaryti puslapiai, lankymosi laikas). Mes taip pat galime
gauti tam tikrus jūsų asmens duomenis naudodami slapukus. Slapukai yra
tekstiniai failai, kuriuos naršyklė „prisimena“ ir interneto svetainės prašymu
saugo jūsų kompiuteryje. Naudodama slapuką, kuris veikia kaip pagalbinė
atminties priemonė, interneto svetainė gali prisiminti tam tikrą informaciją, kad
jos nereikėtų įvesti dar kartą.
2. Kodėl renkame jūsų asmens duomenis?

Daugiausia kaupiame jūsų asmens duomenis, nes tai yra įprasta „Aviko“ verslo
praktika. Taip pat galime naudoti jūsų asmens duomenis mūsų produktų
pardavimui ir mūsų paslaugoms teikti, įskaitant jų finansinį apdorojimą. Taip pat
galime naudoti jūsų duomenis, kad galėtume pateikti jums informaciją ir
palaikyti ryšius su jumis. Jūsų duomenys gali būti naudojami vidaus lankytojų
analizėms atlikti, siekiant optimizuoti svetainę, gali būti reikalingi mūsų
vidiniams
administraciniams
tikslams,
apskaitos
auditams
ir
teisinių
įsipareigojimų vykdymui. Jūsų asmens duomenys bus naudojami tik pirmiau

nurodytiems ir aprašytiems arba su jais suderinamiems tikslams. „Aviko“ renka
jūsų asmens duomenis arba gavusi jūsų sutikimą, arba dėl to, kad duomenys
būtini sudarant susitarimą, arba dėl to, kad turi pagrįstą interesą, kaip nurodyta
šioje privatumo politikoje, arba dėl to, kad yra teisiškai įpareigota tai padaryti.
3. Kas turi prieigą prie jūsų asmens duomenų?

Jūsų duomenys bus naudojami tik tiek, kiek tai yra būtina, ir juos tik „Aviko“
arba jos vardu naudos „Aviko“ darbuotojai arba kitas „Aviko“ paskirtas
personalas. Tai apima visų grupės įmonių ar išorės šalių personalą, jei šios šalys
duomenis tvarko „Aviko“ vardu ir „Aviko“ nurodytais tikslais. „Aviko“ reikalauja,
kad šios išorės šalys imtųsi tokių pačių griežtų saugumo priemonių, kurių imasi ir
jūsų asmens duomenų apsaugai. Kadangi jūsų asmens duomenys yra
perduodami už Europos ekonominės erdvės ribų (EEE), teisiniai tokių duomenų
perdavimo reikalavimai yra įvykdyti. Išskyrus tai, kad jūsų asmens duomenys
bus prieinami pirmiau minėtoms šalims, „Aviko“ nepateiks jūsų asmens
duomenų trečiosioms šalims, nebent tai bus reikalinga vykdant savo teisinius
įsipareigojimus.
4. Kaip apsaugome jūsų asmeninius duomenis?
„Aviko“ nuolat taiko tinkamas technines ir organizacines saugumo priemones,
siekdama apsaugoti jūsų asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, praradimo,
ištrynimo, atskleidimo ir netinkamo naudojimo, taip pat kad stebėtų jūsų asmens
duomenų tikslumą bei vientisumą. Šios priemonės reguliariai įvertinamos ir
prireikus atnaujinamos.
5. Kiek laiko saugosime jūsų asmens duomenis?

„Aviko“ saugos jūsų asmens duomenis tik tiek laiko, kiek yra būtina šioje
privatumo politikoje nurodytais tikslais. Jei „Aviko“ apdoroja asmens duomenis
remdamasi jūsų sutikimu, jūs visada galite atšaukti šį sutikimą. Duomenys,
kuriuos pateikiate mums norėdami gauti informaciją iš mūsų, naudojami tik
vieną kartą, siekiant įvykdyti jūsų informacijos užklausą. Statistiniais tikslais
„Aviko“ gali saugoti jūsų asmens duomenis ilgiau nei tai yra griežtai būtina,
tačiau ji imsis papildomų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų
duomenų minimizavimo principą.
6. Kaip galite pasinaudoti savo teisėmis?

Jei turite klausimų apie tai, kaip „Aviko“ apdoroja jūsų asmens duomenis arba
norite peržiūrėti savo asmens duomenis, kuriuos „Aviko“ apdorojo arba ištrynė,
ištaisė arba pakeitė, arba jei norite nesutikti su duomenų apdorojimu, arba
pasinaudoti savo teise į apdorojimo apribojimą, galite kreiptis į „Aviko“
užpildydami kontaktinę formą „Aviko“ interneto svetainėje. Iš esmės, „Aviko“ į
jūsų užklausą atsakys per vieną mėnesį.
Jei turite nusiskundimų dėl „Aviko“ ar jos vardu tvarkomų asmens duomenų,
galite pateikti skundą Nyderlandų duomenų apsaugos institucijai.
7. Nuorodos į kitas interneto svetaines

Mūsų interneto svetainėje yra nuorodos į grupės įmonių interneto svetaines, taip
pat nuorodos į su „Aviko“ nesusijusias interneto svetaines. Grupės įmonių
interneto svetainėse gali būti kitokių tam tikrų privatumo taisyklių ir sąlygų. Be
to, išorinės, su „Aviko“ nesusijusios interneto svetainės, gali naudoti skirtingas
privatumo taisykles. Prieš suteikdami informaciją šioms svetainėms, jūs privalote
į jas atkreipti dėmesį ir susipažinti. „Aviko“ neatsako už privatumo taisykles,
taikomas išorinėse interneto svetainėse.
8. Pakeitimai ir kontaktiniai duomenys

Turite domėtis bet kokiais „Aviko" privatumo ir informacijos apsaugos politikos
pakeitimais. Mes skelbiame šiuos pakeitimus šiame puslapyje. Jei pakeisime šią
politiką, atkreipsime į tai dėmesį naudodamiesi hipersaitais.
Kontaktinė informacija
„Aviko B.V.“
Postbus 8
7220 AA Steenderen (Nyderlandai)
Tel. Nr. 0031 (0) 575 458 200

	
  

