ASSIONBRIDGESTONE.EU PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS IR
PRIVATUMO POLITIKA
I.

PASSIONBRIDGESTONE.EU PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS

passionbridgestone.eu Paslaugų teikimo sąlygos remiasi Lietuvoje galiojančiais įstatymais ir nustato Svetainės
veikimo standartus, svetainės teikiamas paslaugas ir naudojimąsi jomis.
Svetainė naudojama pagal Paslaugų teikimo sąlygas ir jas atitinka. Tam tikroms Svetainės paslaugoms teikti ar
funkcijoms vykdyti gali būti taikomos specialios sąlygos, ypač su šiais klausimais susijusios atitinkamos sąlygos,
apimančios, svetainės informaciją, asortimentą ir minėtų paslaugų naudojimo sąlygas.
Prieš naudodamiesi Svetainės paslaugomis susipažinkite su Paslaugų teikimo sąlygomis ir Privatumo politika. Jei
su sąlygomis nesutinkate, prašome palikti šią Svetainę. Svetaine galite nustoti naudotis bet kuriuo metu.
Jei turite klausimų, prašome su mumis susisiekti el. paštu info@passionbridgestone.eu
1.

Vartojamos sąvokos

BRIDGESTONE – BSBA Bridgestone Baltics Dzelzavas iela 117, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1021 įtraukta
į Nacionalinio teismo įmonių registrą, valdomą
Administratorius – BRIDGESTONE;
Mes/ Mus/ Mūsų – susiję su BRIDGESTONE;
Vartotojas / Vartotojai – svetainės vartotojas ar vartotojai, kartu ar atskirai, priklausomai nuo konteksto;
Svetainė – www.passionbridgestone.eu ir bet koks susijęs URL adresas, kuriuo ateityje gali būti pakeistas
pirminis svetainės adresas.
Jūs / Jūsų – Svetainės vartotojai;
Privatumo apsaugos politika – dokumentas, kuriame išdėstyti Administratoriaus įsipareigojimai, susiję su
Vartotojų asmeninės informacijos tvarkymu. Privatumo apsaugos politika yra neatsiejama Paslaugų teikimo
sąlygų dokumento dalis;
Paslaugos – mokamos arba nemokamos elektroninės paslaugos, kurias BRIDGESTONE teikia Vartotojams,
laikantis Paslaugų teikimo nuostatų ir sąlygų, įskaitant konkursus, loterijas ir kitokias reklamines kampanijas,
organizuojamas Vartotojams.
Medžiaga – visa Vartotojo Svetainėje pateikta, atskleista, paskelbta ar pasidalinta informacija, produktai,
elementai, žymenys, reklaminiai šūkiai, pavadinimai (vardai), simboliai, paveikslėliai, įrašai, meno pasirodymai,
nuorodos, komentarai ar kitokie įrašai, nepriklausomai nuo jų formos, pobūdžio, saugojimo ar pateikties būdo.
2.

Bendrosios nuostatos

a)

passionbridgestone.eu yra BRIDGESTONE puslapis.

b)

Jei kuriai nors Svetainės paslaugai ar funkcijai taikomos specialios sąlygos ir reikalavimai, minėtoms
paslaugoms taip pat taikomos ir Paslaugų teikimo sąlygos. Jei tam tikros Paslaugų teikimo sąlygos
prieštarauja arba jų neįmanoma taikyti kartu su paslaugai nustatytomis sąlygomis, tokiu atveju paslaugai
taikomos sąlygos turi viršenybę.
Prieiga prie Svetainės ir naudojimasis Svetaine yra nemokamas, nebent konkreti paslauga jos sąlygose
ir reikalavimuose yra aiškiai pažymėta kaip mokama.
Prieiga prie svetainės

c)
3.

b)

Tam, kad Vartotojai galėtų apsilankyti Svetainėje, jie neturi užpildyti jokių formų. T. y. lankantis
Svetainėje nereikia užsiregistruoti, prisijungti ar pateikti asmens duomenis.
BRIDGESTONE prieigai prie Svetainės rekomenduoja šias naršykles:
- MS Internet Explorer 9.0 arba vėlesnė versija
- Mozilla Firefox 10.0 arba vėlesnė versija
- Google Chrome 18.0 arba vėlesnė versija

c)

Vartotojo kompiuteryje turi būti slapukų palaikymas ir turi būti įgalintas Javascript.

a)

d)

Svetainės Administratorius deda visas pastangas, kad užtikrintų nepertraukiamą Svetainės darbą.
Administratorius turi teisę atlikti Svetainės ar individualių jos elementų trikčių šalinimo, priežiūros ir
modifikavimo veiksmus, dėl kurių Svetainė gali tapti laikinai neprieinama.

e)

BRIDGESTONE pasilieka teisę savo nuožiūra laikinai sustabdyti arba blokuoti prieigą prie Svetainės ar
jos dalies / nutraukti paslaugų teikimą bet kuriuo metu, nebent atitinkamų paslaugų teikimo sąlygos
numato kitaip.

f)

Esant neleistinai žmogaus prieigai, virusams, sutrikimams ar susidarius kitokiai situacijai, kurios metu yra
sukeliamas pavojus Svetainės administravimui ar Svetainės saugumui, kurios BRIDGESTONE negali
kontroliuoti, BRIDGESTONE pasilieka teisę savo nuožiūra laikinai sustabdyti arba blokuoti prieigą prie
svetainės.

g)

Administratorius turi informuoti Vartotojus, kuriems yra apribojama prieiga prie Svetainės, apie vykdomus
priežiūros darbus ir jų trukmę. Apie tai turi būti pranešama specialiais pranešimais, skelbiamais
www.passionbridgestone.eu.

h)

Naudojimasis Svetaine gali priklausyti nuo Vartotojo nustatymų, interneto paslaugų tiekėjo programinės
ar aparatinės įrangos konfigūracijos. BRIDGESTONE neprisiima atsakomybės už negalėjimą naudotis
Svetaine, jeigu Svetaine negalima naudotis dėl Vartotojo ar interneto paslaugų tiekėjo veiksmų.

i)

Vartotojai turi teisę nustoti naudotis Svetaine bet kuriuo metu, nebent konkrečios paslaugos sąlygos ir
nuostatos numato kitaip.

j)

Jei Vartotojai pažeidžia Svetainės ar konkrečios Svetainės teikiamos paslaugos taisykles, kelia pavojų
geram BRIDGESTONE vardui ar BRIDGESTONE, Svetainei ar trečiosioms šalims padaro kitokią žalą,
Administratorius gali užblokuoti Vartotojo prieigą prie Svetainės ar konkrečių Svetainės teikiamų
paslaugų.

4.

Svetainės turinys

a)

Svetainėje pateikta informacija apie BRIDGESTONE ir BRIDGESTONE verslo veiklą yra rūpestingai
atrinkta. Nepaisant to, BRIDGESTONE negali užtikrinti visiško informacijos teisingumo ir neatsako už
galimus neatitikimus. Tai neturi jokios įtakos taikomoms atitinkamoms sąlygoms ir nuostatoms.

b)

BRIDGESTONE pasilieka teisę vienašališkai pakeisti Svetainės turinį ir jo grafinį išdėstymą bet kuriuo
metu ir be išankstinio įspėjimo.

c)

Tam, kad Svetainė turėtų ir Vartotojams galėtų suteikti pridėtinės vertės, svetainėje yra įkeltos nuorodos į
trečiųjų šalių tinklapius. BRIDESTONE deda visas pastangas, kad į Svetainę nepatektų nuorodos į
tinklapius, kurių turinys pažeidžia galiojančius įstatymus, tačiau BEIDGESTONE negali visiškai užtikrinti,
pastangų efektyvumo. Šios Svetainės paslaugų teikimo sąlygos negalioja kitiems tinklapiams.
Atsižvelgiant į tai, BRIDGESTONE nėra atsakingi už nuorodų į išorinius tinklapius ar turinį veikimą, nėra
tiesiogiai ar netiesiogiai atsakingi už privatumo apsaugos užtikrinimą ar turinį išoriniuose puslapiuose,
įskaitant reklamų turinį, produktus, kitą medžiagą ar paslaugas, pasiekiamas tokiose puslapiuose ar
šaltinių turinyje, ir nėra atsakingi už žalą ar nuostolius, atsiradusius ar tariamai atsiradusius dėl išorinių
tinklapių ar šaltinių turinio, produktų ar paslaugų.

d)

Paslaugų teikimo sutarčių sudarymo, paslaugų teikimo sąlygų, paslaugų teikimo sutarties nutraukimo
sąlygos yra aprašytos tų paslaugų teikimo sąlygose.

5.
a)

Autorių teisių apsauga, intelektinės nuosavybės teisės ir kitos teisės
Visos teisės: autorių teisės, duomenų bazių teisės, prekės ženklų teisės ir visos kitos intelektinės
nuosavybės teisės į Svetainę ir jos elementus nepriklausomai nuo jų formos ir grafinio išdėstymo,
išskyrus turinį, kurį teikia Svetainės Vartotojai, priklauso BRIDGESTONE, ir mūsų tiekėjams, licencijų
išdavėjams, dukterinėms įmonėms yra taikoma teisinė apsauga.

b)

Naudojantis Svetaine nėra įgyjamos jokios teisės į Svetainės turinį ar individualius jo elementus.

c)

Bet kokių Svetainės elementų naudojimas, nepriklausomai nuo formato ar grafinio išdėstymo, įskaitant
Svetainės turinį, be išankstinio rašytinio BRIDGESTONE leidimo gali pažeisti galiojančių teisės aktų
nuostatas, ypatingai intelektinės nuosavybės teises, ir yra draudžiamas, nebent atitinkami galiojantys
įstatymai numato kitaip.

6.

Vartotojų atsakomybė

a)

Svetainės Vartotojai privalo paklusti įstatymų numatytai tvarkai, Paslaugų teikimo sąlygoms ir, jei
taikoma, socialinio sambūvio standartams bei laikytis gero bendravimo taisyklių/praktikos.

b)

Svetainės naudojimas pažeidžiant ar apribojant kitų fizinių ar juridinių asmenų teises (įskaitant
intelektinės nuosavybės teises, konfidencialumo teises, asmens duomenų apsaugos teises) ir Svetainės
naudojimas siekiant persiųsti ar įgalinti neautorizuotų žinučių persiuntimą masei žmonių ar
individualiems asmenims / brukalo platinimas – yra draudžiama veika.

c)

Svetainės naudojimas kompiuterinių virusų, makro virusų, Trojos arklių ar kompiuterinių kirminų (angl.
worms) siuntimui ar platinimui, siekiant pertraukti ar neigiamai paveikti kompiuterio veikimą, yra
draudžiamas.

d)

Svetainės naudojimas siekiant siųsti, platinti ar laikyti melagingą, įžeidžiančią, nepadorią, grasinančią,
erzinančią, šokiruojančią ar medžiagą, kurios turinys pažeidžia įstatymus, sąlygas ir reikalavimus arba
trečiųjų šalių teises, įskaitant autorių teises, duomenų bazės teises ir konfidencialumo teises, yra
draudžiamas.

e)

Nuorodų į tinklapį kūrimas leidžiamas tik turint išankstinį rašytinį BRIDGESTONE sutikimą.

f)

Svetainės naudojimas būdais, kurie gali pertraukti, sustabdyti ar pažeisti Svetainės efektyvumą ar
funkcionalumą, yra draudžiamas.

g)

Hipertekstinių sąsajų į bet kurią puslapio vietą kūrimas ar skelbimas ir bandymas sukurti neautorizuotą
prieigą prie Svetainės turinio yra draudžiamas.

7.

Vartotojų įkelta medžiaga

a)
b)

Administratorius Vartotojams Svetainėje gali leisti įkelti, dalintis ar platinti Medžiagą.
Vartotojai dalinasi Medžiaga tik pagal Svetainės leidžiamas funkcijas, suteiktas konkrečiam Vartotojui,
įskaitant techninius reikalavimus ir parametrus, palaikomus minėtų funkcijų.
Pagal a) ir b) punktų sąlygas dalindamasis Medžiaga, Vartotojas tvirtina, kad:
 Vartotojas yra Medžiagos ir visų jos dalių savininkas, atlikėjas ar kūrėjas, jam priklauso visos teisės į
Medžiagą / Vartotojui suteikta teisė valdyti, naudoti, platinti ir administruoti Medžiagą.
 Kad jokios trečios šalys neapribojo ar neapsunkino Vartotojo teisių į Medžiagą, jos turinį ir visus jos
elementus.
 Vartotojas Medžiaga dalinasi nemokamai, laisva savo valia, nebent atitinkamos sąlygos ir nuostatos
numato kitaip.
 Vartotojas suteikia BRIDGESTONE teisę įrašyti, kopijuoti, atkartoti ir paskelbti pateiktą Medžiagą, ją
platinti internete savo nuožiūra numatytu laiku ir savo nuožiūra pasirinktoje vietoje, sujungti
Medžiagą su kita Medžiaga iki to laiko, kada Medžiaga bus pašalinta iš Svetainės.
 Medžiaga ir jos naudojimas pagal Paslaugų teikimo sąlygas ar atitinkamas sąlygas ir nuostatas
nepažeidžia jokių teisių, nuosavybės, asmens nuosavybės įstatymų, gero elgesio taisyklių, jausmų,
moralės, įsitikinimų, sąžiningos konkurencijos standartų, praktinės patirties, interesų bei teisiškai ar
sutartimi apsaugotų verslo paslapčių.
 Vartotojas atleidžia BRIDGESTONE nuo bet kokios potencialios atsakomybės, susijusios su
konfliktais dėl Svetainėje patalpintos ir platinamos Medžiagos, ir įsipareigoja padengti priteistą ar
paskirtą piniginę sumą ar kitokio pobūdžio kompensaciją, pašalinti netinkamą medžiagą ir vykdyti
kitus teisėtus reikalavimus, padengti su jais susijusius nuostolius, įskaitant nuostolius, siejamus su
teisinėmis paslaugomis pagal taikomus atitinkamus teisinius reikalavimus.

c)

d)

BRIDGESTONE neprivalo naudoti Vartotojo pateiktą medžiagą ir neprivalo jos archyvuoti bei saugoti.

8.

Vartotojų pateikiamo turinio stebėjimas

a)

BRIDGESTONE gali, bet neprivalo, patikrinti Vartotojų pateiktos Medžiagos turinį, siekdama patvirtinti,
kad Medžiaga nepažeidžia įstatymų, Paslaugų teikimo sąlygų, geros elgsenos tiesyklių, socialinio
sambūvio standartų, jausmų, moralės, įsitikinimų, asmens nuosavybės, sąžiningos konkurencijos
standartų, praktinės patirties ir teisiškai apsaugotų verslo paslapčių.

b)

Jei BRIDGESTONE yra informuojami, kad Vartotojo Svetainėje paskelbta Medžiaga pažeidžia įstatymus,
Paslaugų teikimo sąlygas, gero elgesio taisykles, socialinio sambūvio standartus, jausmus moralę,
įsitikinimus, asmens nuosavybę, sąžiningos konkurencijos standartus, praktinę patirtį ir teisiškai
apsaugotas verslo paslaptis, BRIDGESTONE imsis atitinkamų pastangų ir gali Vartotoją įspėti,
sustabdyti ar užblokuoti jo prieigą prie Svetainės arba pašalinti Medžiagą iš Svetainės.

c)

Prieš paskelbdami savo galutinį sprendimą, BRIDGESTONE turi teisę pareikalauti daugiau informacijos
ir paaiškinimo.

9.

BRIDGESTONE atsakomybė
BRIDGESTONE neatsako už kitų šalių Svetainėje paskelbtą ir platinamą

a)
medžiagą.
b)

BRIDGESTONE neatsako už Vartotojų patirtus nuostolius, susijusius su
BRIDGESTONE Svetainėje teikiamomis ir Vartotojų naudojamomis nemokamomis elektroninėmis
paslaugomis.

c)

BRIDGESTONE neatsako už Svetainėje teikiamų ir Vartotojų naudojamų
nemokamų elektroninių paslaugų netinkamą ar nutrūkusį veikimą, jei toks įvykis yra netyčinis.

d)

BRIDGESTONE neatsako už netinkamą ar nutrūkusį paslaugų veikimą,
jei tai lėmė trečiosios šalys (t. y. telekomunikacijų paslaugų tiekėjai, interneto paslaugų tiekėjai), nebent
įstatymai numato kitaip.

e)

BRIDGESTONE neatsako už patirtus nuostolius ar žalą, kuri atsirado dėl
trečiosios šalies hipertekstinės nuorodos į BRIDGESTONE Svetainę.

f)

BRIDGESTONE neatsako už nuostolius ar žalą, kuri atsirado dėl kitų
Svetainės Vartotojų veiksmų ar neveikimo, ypač veiksmų ar neveikimo, susijusio jų Svetainės
naudojimu, kuris prieštarauja įstatymams, Paslaugų tiekimo sąlygoms, gero elgesio taisyklėms ir
socialinio sambūvio standartams.

g)

BRIDGESTONE neatsako už dėl aparatinės ar programinės įrangos
gedimo ar kitos BRIDGESTONE nekontroliuojamos priežasties prarastus duomenis.

h)

BRIDGESTONE neatsako už Svetainės pakeitimą ar veikimo
sustabdymą; Vartotojams nesuteikiama teisė į kompensaciją už negalėjimą naudotis bet kuria Svetainės
dalimi dėl netinkamo Svetainės ar jos dalies veikimo, veikimo pertraukimo ar nutraukimo dėl
BRIDGESTONE nekontroliuojamų priežasčių.

i)

Nė viena Paslaugų teikimo sąlygų dalis neužkerta kelio, neapriboja ar neatleidžia BRIDGESTON nuo
atsakomybės už sąmoningą dezinformaciją, mirties atvejus ar kūno sužalojimus, sukeltus
BRIDGESTONE veiksmų ar neveikimo.

10. Skundai
a)

Visi su Svetainės teikiamomis paslaugomis susiję skundai turi būti pateikti Administratoriui šiuo
elektroninio pašto adresu: info@passionbridgestone.eu

b)

Skunde turi būti nurodyta skundą teikiančio asmens vardas, pavardė ir tikslus adresas bei išsamus
skundo aprašymas ir nurodoma skundo priežastis.

c)

Administratorius skundą privalo išnagrinėti per 14 dienų nuo skundo gavimo, nebent pateikta informacija
ar duomenys turi būti pakoreguoti.

d)

Jei skunde pateikta informacija ar duomenys turi būti pakoreguoti, Administratorius turi atsakyti skundo
pareiškėjui su prašymu pakoreguoti minėtą informaciją ar duomenis bei pranešti, jog neįvykdžius šio
prašymo per nurodytą laiką, skundas bus atmestas.

e)

Administratorius, gavęs skundą su pakoreguota informacija, jį privalo išnagrinėti per 14 dienų.

f)

Nepateikus pakoreguotų duomenų ar informacijos per numatytą laiką, skundas yra atmetamas.

g)

Administratorius į skundus atsako elektroninio pašto adresu, kuris yra pateiktas skunde.

11. Asmens duomenų apsauga
a)

Norint naudotis Svetaine ar jos individualiomis paslaugomis, gali reikėti pateikti Vartotojo asmens
duomenis. Tokiais atvejais Svetainės ar jos individualių paslaugų naudojimas gali būti apribotas ar

neleidžiamas, jei asmuo nepateikia savo asmens duomenų, pateikti duomenys yra neteisingi, asmuo
nesutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi ir naudojami Svetainėje / vėliau atsiima savo leidimą
Svetainei tvarkyti ir naudoti asmens duomenis.
b)

Visus asmens duomenis (pvz.: vardą, pavardę, adresą, telefono numerį ar elektroninio pašto adresą)
asmenys pateikia laisva valia tam, kad galėtų gauti prieigą prie Svetainės, jos siūlomų paslaugų ir
funkcijų.

c)

Administratorius Vartotojo pateiktus duomenis naudoja ir tvarko pagal Privatumo apsaugos nuostatas ir
įstatymus, susijusius su asmens duomenų apsauga.

12. Baigiamosios nuostatos
a)

passionbridgestone.eu Paslaugų teikimo taisyklėms taikomi Lietuvoje galiojantys įstatymai ir būtent taip
jos turi būti aiškinamos.

b)

Visi su šiomis Sąlygomis susiję ginčai turi būti sprendžiami Lietuvos teismų.

c)

Jei bet kuri Paslaugų teikimo sąlygų dalis neatitinka teisinių reikalavimų ar yra laikomos netinkamos /
neįmanomos, tai neturi įtakos kitų galiojančių Paslaugų teikimo taisyklių pagrįstumui ir įgyvendinamumui.

d)

BRIDGESTONE pasilieka teisę keisti Paslaugų teikimo sąlygas. Administratorius turi Vartotojams
pranešti apie bet kokius Svetainės pakeitimus. Pakeitimai negali pažeisti Vartotojo teisių, įgytų prieš
naujus pakeitimus.

e)
f)

passionbridgestone.eu Paslaugų teikimo sąlygos įsigalioja jų paskelbimo Svetainėje dieną.
Dabartinė
passionbridgestone.eu
Paslaugų
teikimo
sąlygų
versija
http://www.passionbridgestone.eu

II.

PRIVATUMO POLITIKA

paskelbta

Džiaugiamės, kad domitės mūsų įmone.
Bridgestone labai rimtai žiūri į privatumą ir deda visas pastangas, kad užtikrintų asmens duomenų apsaugą Jums
lankantis Svetainėje.
Tai iš esmės reiškia, kad tam, jog galėtumėte apsilankyti Svetainėje ir naršyti jos turinyje, nereikia pateikti jokių
asmens duomenų. Turime informuoti, kad kai kuriuose puslapiuose ar antriniuose puslapiuose, pvz., registracijos
dalyvauti akcijose ir konkursuose, galite būti paprašyti pateikti tam tikrus asmens duomenis, kaip juos apibrėžia
galiojantys įstatymai.
Privatumo politikoje aprašyti mūsų naudojami asmens duomenų, gautų iš Jūsų per mūsų Svetainę, apsaugos
būdai. Privatumo politikos nuostatos gali būti periodiškai keičiamos. Atsižvelgiant į tai, mes rekomenduojame
reguliariai lankytis Svetainėje, kad sužinotumėte apie pakeitimus ir susipažintumėte su jais, nuspręstumėte, ar jie
Jums yra priimtini. Ši Politika taikoma visiems Svetainės lankytojams, Svetainę pasiekiantiems bet kokiu būdu:
asmeniniais kompiuteriais, nešiojamais kompiuteriais, per viešą interneto prieigą ir mobiliaisiais telefonais.
Svetainėje pateikdami savo asmeninius duomenis Jūs sutinkate, kad jie būtų naudojami pagal Privatumo politikos
nuostatas.
Jei turite kokių nors klausimų ar komentarų, kreipkitės į Klientų aptarnavimo skyrių. Kontaktus rasite Svetainės
Kontaktų skiltyje.
1.

Vartojamos sąvokos

Vartotojas / Vartotojai – reiškia svetainės vartotoją ar vartotojus, kartu ar atskirai, priklausomai nuo konteksto;
Svetainė – interneto svetainė, kurios pagrindinio puslapio adresas yra www.passionbridgestone.eu
Asmens duomenys – visa informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė yra arba gali būti nustatyta.

2. Kokius asmens duomenis mes renkame?
BPBA tam tikruose Svetainės puslapiuose renka Jūsų asmens duomenis. BSBA renka tokius asmens duomenis:
vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, finansinius duomenis ir Svetainei pateiktus
dokumentus, vartotojo vardą, slaptažodį ir lytį

Tam, kad galėtumėte pasinaudoti akciniu pasiūlymu, dalyvauti konkursuose, paslaugų teikimo procese,
registracijos formoje turite sutikti, kad BRIDGESTONE tvarkys Jūsų asmens duomenis. Tam, kad galėtume
tvarkyti duomenis, reikalingas Vartotojo sutikimas. Visi Vartotojai turi patikrinti Jų pateiktą informaciją. Jei
informacija neteisinga, jos trūksta, ji yra neaktuali ar pasenusi, Vartotojai gali reikalauti, kad duomenys būtų
pakeisti. BSBA maloniai prašo Jūsų bendradarbiavimo, kad visa BSBA saugoma informacija būtų teisinga ir
nepasenusi. Be to, Vartotojai turi teisę nesutikti, kad Jų duomenys būtų tvarkomi, ir pareikalauti, kad jie būtų
pašalinti, tačiau tam turi pateikti svarią priežastį, pavyzdžiui, kad jie susidūrė su neigiamomis pasekmėmis dėl to,
kad Jų duomenis tvarkė minėtas duomenų tvarkytojas arba kad minėti duomenys nebegali būti naudojami
pirminei paskirčiai.
Jūs taip pat turėtumėte pažymėti, jei norite gauti informaciją apie BSBA ar jų filialų (dukterinių įmonių) teikiamas
paslaugas, organizuojamus konkursus ar reklamines kampanijas. Duoti sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis
rinkodaros tikslais nėra privaloma.
BSBA yra Svetainėje tvarkomų asmens duomenų Administratorius.
3.

Asmens duomenų konfidencialumas

Naudodami Jūsų asmens duomenis, BSBA laikosi Privatumo politikos nuostatų ir išpildo savo teisinius
įsipareigojimus, susijusius su asmens duomenų tvarkymu.
BSBA deda visas pastangas, kad užtikrintų geriausią Jūsų asmens duomenų apsaugą, ir taiko racionalias
priemones, kad surinkta informacija būtų apsaugota ir kad duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėto jų tvarkymo,
netyčinio praradimo ar ištrynimo.
Optimalų Jūsų asmens duomenų saugumą BSBA užtikrina šiais būdais:
•
visais tinkamais atvejais naudojami kodavimo mechanizmai;
•
naudojama apsauga slaptažodžiu;
•
trečiosios šalys yra įpareigojamos sutartimi; ir
•
prieiga prie asmens duomenų yra ribojama (pvz., prieigą turi tik BSBA darbuotojai, kuriems yra būtina
turėti minėtus duomenis žemiau išvardintais tikslais ir turi atitinkamus leidimus).
Registruojantis Svetainėje, BSBA rekomenduoja vengti lengvai atspėjamų slaptažodžių ir (arba) vartotojo
prisijungimo vardų, reguliariai keisti slaptažodį, neatskleisti savo prisijungimo duomenų ir slaptažodžio ar kitos
informacijos, saugoti savo asmens duomenis, kad užtikrintumėte jų apsaugą.
4.

Kaip yra renkami Jūsų asmens duomenys?

Jei norite naudotis Svetainės dalimi, kurioje reikalinga registracija, Jūs būsite paprašyti pateiktus tam tikrus
asmens duomenis. Tokiu atveju
BSBA prieigą prie Svetainės funkcijų, susijusių su konkursu
PASSIONBRIDGESTONE suteikia tik Jums pateikus prašomus duomenis.

