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Privatumo politika

Sutinku, kad UAB “Dominija” pateiktų man informaciją apie NT projektą ir jo parengimą. Bei naudotų aukščiau pateiktus 
duomenis susisiekimui, informacijos pateikimui ir rinkodaros tikslais. Man žinoma, kad bet kuriuo metu turiu teisę savo 
sutikimą atšaukti apie tai pranešus info@miskopanorama.lt.

Svarbi informacija

Apie tai, kaip me srenkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. UAB “Dominija“, juridinio asmens kodas 
304064850, rūpinasi Jūsų informacijos apsauga. Mes laikomės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos regla-
mento (GDPR)[1] bei kitų įstatymų, saugančių Jūsų informaciją. Norėdami sužinoti daugiau, atidžiai perskaitykite šį 
pranešimą.

1. Kaip turėčiau skaityti šį pranešimą?

Šiame pranešime bus atsakyta į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją 
apie Jus. Jei turite kokių nors klausimų arba bet kuri iš šio pranešimo dalis yra neaiški, mūsų kontaktinis asmuo yra 
pasirengęs Jums padėti, kaip aprašyta šio pranešimo 13 dalyje. Prašome atkreipti dėmesį, kad bet kokia žodžio „mes“ 
forma šiame pranešime reiškia mūsų Bendrovę.

2. Kas yra atsakingas už mano informacijos apsaugą?

• mes esame: UAB “Dominija“
• mūsų įmonės kodas yra: 303084953
• mūsų adresas: P.Vileišio g. 21-42, Vilnius
• mūsų el. pašto adresas: info@miskopanorama.lt
• mūsų tel. Nr.: 8 656 99322

3. Kodėl renkate informaciją apie mane?

Rinkdami informaciją apie Jus mes:

• stengiamės užtikrinti svetainės funkcionalumą, ją tobulinti, pasiūlyti Jums kokybiškesnę informaciją ir Jums pritaikytą 
reklamą.

• norime matuoti ir gerinti mūsų svetainės veikimą.
• siekiame galimybės susisiekti su Jumis dėl Jus dominančios informacijos apie mūsų prekes ir paslaugas, kai 

išreiškiate tokį poreikį (užpildote užklausą ir paliekate savo kontaktus).

4. Kokią informaciją turėčiau Jums pateikti ir kodėl?

Pateikus paklausimą, gali būti prašoma pateikti papildomos informacijos apie Jus, kad galėtume tinkamai tvarkyti Jūsų užklausą.
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5. Kokią informaciją renkate apie mane?

• Jūsų el. pašto adresas.
• telefono numeris.
• paklausimo tema.
• paklausimo data.
• paklausimo turinys.
• prie paklausimo pridėti failai.
• jūsų vardas ir pavardė.
• atsakymas į Jūsų paklausimą.
• informacija, kurią pateikėte pats.

6. Kas yra slapukai?

Slapukai (angl. cookies) – tai įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina naudojimąsi tinklalapiu. Slapukai 
naudojami analizės tikslais – vertinti www.miskopanorama.lt puslapio lankomumą bei populiarumą bei atlikti statistinius 
tyrimus. Jie leidžia atpažinti Jus per kitus apsilankymus mūsų puslapyje, išsaugoti parinktis, pritaikyti turinį, pagreitina 
internetiniame puslapyje vykdomas paieškas. Taip pat slapukai naudojami reklamai trečiųjų šalių tinklalapiuose rodyti. 
Jūs sutinkate su slapukų naudojimu, jei: tikimą naudoti slapukus Jūs galite duoti šiais būdais: atsidarius svetainę, iššok-
stančiame pranešime apie slapukų naudojimą paspaudžiate mygtuką „Sutinku“, neištrinate slapukų ir (ar) nepakeičiate 
savo interneto naršyklės nustatymų taip, jog ji nepriimtų slapukų.

7. Kam mes naudojame slapukais surinktą informaciją?

Naudojame slapukus, kad užtikrintume puslapio funkcionalumą, tiksliniam rinkodaros planavimui ir veiksmų orientavi-
mui, jog mūsų puslapis geriau atitiktų Jūsų poreikius, paslaugų plėtrai ir naudojimosi svetaine analizei.

8. Kaip ištrinti slapukus?

Slapukus galite ištrinti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus.

9. Kurią informaciją apie mane renkate iš kitų šaltinių?

Galiojančių teisės aktų leidžiama apimtimi mes galime gauti informacijos apie Jus iš viešųjų ir komercinių šaltinių.

10. Koks yra teisinis informacijos apie mane rinkimo pagrindas?

Mes renkame informaciją apie Jus teisėtai, nes:

• Jūs davėte tam sutikimą (GDPR 6 str. 1 d. a p., GDPR 9 str. 2 d. a p).
• Jūsų informacija mums reikalinga tam, kad užtikrintume atitiktį darbo bei socialinės apsaugos įstatymų reikalavi-

mams (GDPR 9 str. 2 d. b p.), siekiame užtikrinti savo paslaugų kokybę.
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11. Ar kam nors perduodate informaciją apie mane?

Teikdami savo paslaugas, mes naudojamės ir tam tikrų trečiųjų šalių paslaugomis. Trečiosios šalys - tai internetinį 
puslapį prižiūrinčios įmonės, užtikrinančios mūsų teikiamų pasaugų kokybę. Todėl, siekiant žtikrinti paslaugų suteikimą 
ir kokybę, tik būtina informacija apie Jus, yra perduodama.

12. Ar perduodate informaciją apie mane už Europos ekonominės erdvės[2] ribų?

Ne.

13. Kiek laiko saugote informaciją apie mane?

Jūsų informaciją saugome ne ilgiau negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai.

14. Kokios mano teisės?

Jei norite imtis žemiau nurodytų veiksmų, prašome kreiptis į mūsų kontaktinį asmenį, kaip tai nurodyta 13 skyriuje. 
Prašome atkreipti dėmesį, jog šioms teisėms taikomos įstatymų numatytos sąlygos ir išimtys.

• pateikti prašymą susipažinti su turima informacija apie Jus.
• pateikti prašymą ištaisyti turimą informaciją apie Jus.
• pateikti prašymąištrintiturimąinformacijąapie Jus.
• pateikti prašymą apriboti prieigą prie turimos informacijos apie Jus ar jos ištrynimą.
• ginčyti Jūsų informacijos rinkimą, naudojimą ir saugojimą mūsų bendrovėje.
• pateikti prašymą išeksportuoti Jūsų duomenis arba perkelti juos į kitą bendrovę.
• pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

15. Kaip Jūsų kontaktinis asmuo / Duomenų apsaugos pareigūnas gali man padėti?

Jeigu Jūs turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su tuo, kaip mes renkame, naudojame ir saugome 
duomenis apie Jus, UAB “Dominija“ yra paskyrusi kontaktinį asmenį, kuris Jums gali padėti. Jei Jums reikalinga jo pa-
galba, prašome kreiptis el. paštu info@miskopanorama.lt arba tel. nr.: 8 656 99322.

[1] 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (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 apsaugo sreglamentas) (Tekstas svarbus EEE).

[2] Europos ekonominę erdvę sudaro visos Europos Sąjungos valstybės narės bei Islandija, Lichtenšteinas i Norvegija.
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