PRIVATUMO POLITIKA
1.BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. SIA Bridgestone Baltics, Latvijos Respublikoje registruota bendrovė, kurios registracijos numeris 40103173592,
adresas Dzelzavas 117-303, Ryga, LV-1021, Latvija (toliau - Bridgestone). Privatumo politika (toliau - Politika) yra
dokumentas, kuriame teikiama informacija asmenims apie tai, kaip Bridgestone tvarko asmens duomenis, jei esate
Bridgestone klientas, susisiekiate su Bridgestone internetu (el. paštu ar kt.) arba apsilankote internetinėje
svetainėje www.passionbridgestone.eu/lt
1.2. Bridgestone rūpi Jūsų privatumas ir asmens duomenų saugumas. Bridgestone tvarko Jūsų asmens duomenis
pagal 2016 m. Balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų
apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau - Reglamentas), Lietuvos
Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir kitus teisės aktus reglamentuojančius asmens
duomenų apsaugą. Informacija, kurią gausime iš Jūsų, bus prieinama tik Bridgestone personalui. Bridgestone
surinks ir toliau tvarkys Jūsų asmens duomenis tik tada ir tik tokius, kurių reikia siekiant tikslų nurodytų Politikos 4
punkte, dėl kurių jie tvarkomi.
1.3. Mes visada saugome Jūsų informaciją ir nuolat tobuliname šią Politiką. Mes informuosime Jus apie bet kokius
Politikos pakeitimus, nurodydami publikavimo datą internetinėje svetainėje. Jūs visada galite gauti ankstesnes šios
Politikos redakcijas, susisiekę su Bridgestone el. pašto adresu bridgestone_baltics@bridgestone.eu.

2.DUOMENŲ VALDYTOJAS
2.1. SIA Bridgestone Baltics, Latvijos Respublikoje registruota bendrovė, adresas Dzelzavas 117-303, Ryga, LV-1021,
Latvija, įmonės kodas 40103173592, Tel.: +371 6716 2028; el. paštas: bridgestone_baltics@bridgestone.eu,
internetinė svetainė: www.passionbridgestone.eu/lt
3. KAIP BRIDGESTONE RENKA INFORMACIJĄ APIE JUS?
3.1. Klientas (užpildžius registracijos formą):
•
norėdami gauti reklaminę informaciją, pateikite vardą ir pavardę, adresą, el. pašto adresą ir (arba) telefono
numerį;
•

norėdami užsiregistruoti viename iš mūsų konkursų ir (ar) kitų reklaminių kampanijų, Jums gali reikėti pateikti
savo vardą ir pavardę, namų adresą, el. pašto adresą ir (arba) telefono numerį;

•

norėdami susisiekti su mumis pildydami kontaktinę formą, turite pateikti savo vardą ir pavardę, el. pašto adresą
ir (arba) telefono numerį;

•

norėdami sukurti naudotojo paskyrą, tam kad galėtumėte naudotis mūsų internetiniais komerciniais įrankiais ar
programomis, pvz., internetinėmis parduotuvėmis, internetiniais paskyrimo kalendoriais, transporto priemonių
parko valdymo programomis, kainų pasiūlymais ir kt., galite būti paprašytas pateikti savo vardą ir pavardę,
adresą, telefono numerį, el. pašto adresą, finansinę informaciją, naudotojo vardą ir slaptažodį bei informaciją
apie transporto priemonę, įskaitant valstybinį numerį, automobilio markę ir modelį, registracijos datą;

•

norėdami sukurti naudotojo paskyrą socialinės žiniasklaidos priemonėse, pvz., tinklaraščiuose, forumuose,
diskusijų puslapiuose, Jums gali reikėti pateikti naudotojo vardą, el. pašto adresą, naudotojo vardą ir slaptažodį;

•

norėdami toliau naudoti aukščiau nurodytus įrankius asmeniniais tikslais (pvz., pateikti užsakymą), naudotojui
gali reikėti pateikti papildomos informacijos, pvz., namų adresą ir užsakymo informaciją.
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•

Norėdami suteikti Jums transporto priemonių valdymo paslaugas, kurias Jūs užsiprenumeruojate mūsų
platformoje, galime paprašyti duomenų subjekto sutikimo rinkti duomenis apie vairuotojo elgesį keliuose bei
vairuotojo geografinės vietos duomenis, tam kad galėtume teikti kokybiškas paslaugas.

3.2. Interneto svetainės lankytojas ir paslaugų naudotojas pateikia:
• įrenginio informaciją (pvz., aparatinės įrangos modelis, operacinės sistemos versija, įrenginio identifikatoriai
arba telefono numeris);
•

prisijungimo duomenys (pvz., IP adresai, sistemos veikimas, aparatinės įrangos nustatymai, naršyklės tipas ir
kalba, Jūsų užklausos data ir laikas);

•

slapukai (tai yra maži tekstiniai failai, kuriuos naršyklė įdiegia Jūsų kompiuteryje ar kituose įrenginiuose per
mūsų svetainę);

•

tinklalapių indikatoriai (tai mažesni vaizdai ar objektai, įterpti į tinklalapį ar el. paštą, kurie paprastai jums
nematomi, bet leidžia BSBA patikrinti ar jūs lankėtės atitinkamame puslapyje ar perskaitėte el. laišką.
Tinklalapių indikatoriai paprastai veikia kartu su slapukais, mes taip pat naudojame juos abu kartu);

•

kliento veiksmai svetainėje, pvz., paspaudimai, slinkimas, pelės judėjimas, seansų stebėjimas;

•

norint gauti paslaugas, kurias užsiprenumeravote, galime rinkti informaciją apie Jūsų įrenginius, pvz.,
informaciją, esančią HTTP antraštėse (apibrėžta toliau) arba kitokius internetinius perdavimo protokolo
signalus, naršyklės ar įrenginio tipą ir versiją, informaciją apie operacinę sistemą, naudotojo priemonių eilutes ir
informaciją apie programų mobiliuosiuose įrenginiuose buvimą ar naudojimą, ekrano skiriamąją gebą ir
pageidaujamą kalbą. Mes galime toliau rinkti gautus duomenis apie geografines vietoves ir elgsenos duomenis,
susijusius su Jūsų įrenginių naudojimu.

4. KOKIAIS TIKSLAIS IR KOKIU TEISINIU PAGRINDU BRIDGESTONE TVARKO JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?
Asmens duomenų tvarkymo tikslas

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Jūsų kaip paslaugų naudotojo registravimas ir
paslaugų teikimas
užtikrinimas, kad paslaugų turinys būtų pateiktas
Jums efektyviausiu būdu
Jūsų internetinių užsakymų apdorojimas

Kliento sutikimas

skundų ir prašymų apdorojimas bei tvarkymas

Kliento sutikimas

rinkos tyrimas ir analizavimas, taip pat klientų
naudojimasis mūsų produktais ir paslaugomis (pvz.,
jutikliais pagrįsta padangų ir transporto priemonių
duomenų analizė, Jūsų nuomonė apie mūsų
produktus ir paslaugas arba prašymas atlikti tyrimą ar
užpildyti klausimyną)
pagalba mums vertinant, koreguojant ir gerinant mūsų
produktus ir paslaugas
vidinis sisteminimas

Kliento sutikimas

rinkodara, įskaitant informacijos teikimą, kurios
prašėte (žr. toliau pateikiamą skyrių dėl tiesioginės
rinkodaros)
konkursų, varžybų ir (arba) kitų reklaminių kampanijų
organizavimas
įdarbinimas (jei pateikėte mums informaciją šiuo
klausimu)
pranešimas Jums apie tam tikrus paslaugų
pasikeitimus

Kliento sutikimas

Kliento sutikimas
Kliento sutikimas

Kliento sutikimas
Kliento sutikimas

Kliento sutikimas
Kliento sutikimas
Kliento sutikimas

2

5. KAIP ILGAI BRIDGESTONE SAUGO INFORMACIJĄ APIE JUS?
5.1. Bridgestone saugos Jūsų asmens duomenis tol, kol Jūsų sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo bus atšauktas.
6. KAIP MES APSAUGOME JŪSŲ DUOMENIS?
6.1. Bridgestone naudoja technines ir organizacines priemones:
•

kai reikia, tinkamo šifravimo naudojimas;

•

slaptažodžio apsaugos naudojimas;

•

trečiųjų šalių sutartinių garantijų prašymas;

•

prieigos prie Jūsų asmeninių duomenų apribojimas pagal principą „būtina žinoti“ (pvz., tik tie darbuotojai,
kuriems reikalingi Jūsų asmeniniai duomenys anksčiau aprašytiems tikslams, turi teisę juos pasiekti);

•

imdamiesi visų pagrįstų atsargumo priemonių, kad mūsų darbuotojai ir partneriai, turintys prieigą prie Jūsų
asmens duomenų, būtų apmokomi pagal duomenų apsaugos reikalavimus ir tvarkytų Jūsų asmeninius
duomenis tik pagal šį pareiškimą ir mūsų įsipareigojimus pagal galiojančius privatumo įstatymus.

6.2. Bridgestone kruopščiai tikrina visus paslaugų teikėjus, kurie Bridgestone vardu tvarko fizinių asmenų duomenis ir
vertina, ar bendradarbiaujantys partneriai (duomenų tvarkytojai) taiko tinkamas saugumo priemones fizinių asmenų
asmens duomenų tvarkymui atsižvelgiant į Bridgestone pavedimus ir reguliavimo reikalavimus.
6.3. Kam Bridgestone atskleidžia Jūsų informaciją?
6.3.1. Bridgestone Group Europoje
Esame pasaulinės organizacijos („Bridgestone Group“) dalis, kurią sudaro kelios įmonės Europoje ir užsienyje.
Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami vienai ar daugiau „Bridgestone Group“ patronuojamųjų įmonių,
esančių Europoje arba už jos ribų, jei to reikia, duomenims apdoroti ir saugoti, suteikti jums prieigą prie mūsų
paslaugų, taip pat pagalbą klientams, priimti sprendimus dėl paslaugų gerinimo, turinio vystymo ir kitais tikslais,
kaip aprašyta šioje politikoje.

6.3.2. Išorinių paslaugų teikėjams
Kai reikia, mes įtrauksime kitas įmones ar asmenis tam tikroms užduotims atlikti mūsų vardu, kurios yra susijusioms
su mūsų teikiamomis paslaugomis, laikantis duomenų apdorojimo sutarčių. Mes galime, pavyzdžiui, pateikti
asmens duomenis agentams, rangovams ar partneriams, kad jie suteiktų duomenų apdorojimo paslaugas arba kad
nusiųstų Jums informaciją, kurios prašėte. Mes dalinsimės arba padarysime prieinamą tokią informaciją išoriniams
paslaugų teikėjams tik tokia apimtimi, kokia reikalinga Jūsų užklausoms apdoroti. Šios informacijos jie negali
naudoti jokiais kitais tikslais, ypač savo asmeninėms reikmėms ar trečiųjų šalių naudai. Mūsų išorinių paslaugų
teikėjai yra įsipareigoję sutartimis gerbti Jūsų asmens duomenų konfidencialumą.
6.3.3. Verslo perdavimų metu
Dėl bet kokio reorganizavimo, restruktūrizavimo, sujungimo ar pardavimo ar kitokio nuosavybės perdavimo (kartu –
„Verslo perdavimas“) mes perduosime informaciją, įskaitant asmeninę informaciją tinkama apimtimi ir kiek reikės
verslo perdavimui, su sąlyga, kad gaunančioji šalis sutinka gerbti Jūsų asmens duomenis tinkamu būdu pagal
taikomus duomenų apsaugos įstatymus. Mes ir toliau užtikrinsime bet kokių asmens duomenų konfidencialumą ir
pranešime naudotojams apie tai, jeigu asmens duomenims bus taikoma trečiųjų šalių asmens duomenų privatumo
politika.
6.3.4. Viešosioms įstaigoms
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Mes atskleisime Jūsų asmens duomenis viešosioms įstaigoms tik tada, kai tai numato įstatymas. Mes, pavyzdžiui,
atsakysime į teismų užklausas, atsakysime teisėsaugos institucijoms, reguliavimo institucijoms ir kitoms
viešosioms ir valstybinėms institucijoms, kurios gali apimti tokias institucijas, kurios yra ne Jūsų gyvenamosios
vietos šalyje.
6.3.5. Kitos teisinės priežastys
Be to, mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis, siekdami apsaugoti mūsų teisėtus interesus, arba jei to
reikalauja ir yra leidžiama įstatymų nustatytais pagrindais, arba jei Jūs aiškiai sutinkate dėl tokio Jūsų asmens
duomenų perdavimo.
6.3.6. Tarptautinių asmens duomenų perdavimų metu
Esant tam tikroms aplinkybėms, mums taip pat reikės perduoti Jūsų asmens duomenis šalims, esančioms ne
Europos Sąjungoje / Europos ekonominėje erdvėje (EEE) („trečiosios šalys“). Perdavimai trečiosioms šalims gali
būti susiję su visu šioje politikoje aprašytu apdorojimo procesu. Ši politika taip pat taikoma, jei mes perduodame
asmens duomenis trečiosioms šalims, kuriose taikomi kitokie nei Jūsų gyvenamosios vietos šalyje duomenų
apsaugos reikalavimai.
Bet kokie asmens duomenų perdavimai kitose šalyse, išskyrus tuos, kuriems Europos Komisija priėmė sprendimą
dėl pakankamo duomenų apsaugos lygio, kaip nurodyta http://ec.europa.eu/justice/data-protection/internationaltransfers/adequacy/index_en.htm, atsiranda dėl sutartinių susitarimų, kuriuose naudojamos Europos Komisijos
priimtos standartinės sutarties sąlygos arba kitos tinkamos apsaugos priemonės pagal taikytiną teisę.
6.4. Svetainėje yra nuorodos į kitų institucijų ar organizacijų interneto išteklius, už kurių turinį ar privatumo politiką
Bridgestone neatsako.
7. KOKIOS YRA JŪSŲ TEISĖS?
7.1. Jūs turite teisę prašyti Bridgestone pateikti informaciją apie tai, ar Bridgestone tvarko Jūsų asmens duomenis, ir jei
taip, susipažinti su Bridgestone tvarkomais Jūsų asmens duomenimis bei gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie
jūsų asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kam teikiami ar gali būti teikiami; gauti iš Bridgestone savo
asmens duomenų kopiją galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka.
7.2. Jei Bridgestone tvarkomi jūsų asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, turite teisę reikalauti ištaisyti
neteisingus, netikslius asmens duomenis ar papildyti neišsamius savo asmens duomenis.
7.3. Jei asmens duomenų tvarkymas atliekamas remiantis Jūsų sutikimu, Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo
duotą sutikimą.
7.4. Jūs turite teisę prašyti ištrinti savo asmens duomenis, tokiu atveju, kai asmens duomenys yra tvarkomi asmens
sutikimu, asmeniui atšaukus šį sutikimą, arba kuomet asmens duomenys nebereikalingi tam tikslui, kuriam jie buvo
gauti arba asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai, arba asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis teisinės
prievolės (teisė būti pamirštam).
7.5. Jūs turite teisę reikalauti apriboti duomenų tvarkymą, kai asmens duomenų subjektas užginčija duomenų tikslumą
tokiam laikotarpiui, per kurį duomenų valdytojas gali patikrinti asmens duomenų tikslumą; asmens duomenų
tvarkymas yra neteisėtas ir duomenų subjektas nesutinka, kad duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašo apriboti jų
naudojimą; duomenų valdytojui nebereikia asmens duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia duomenų subjektui
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siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus. Duomenų subjektą, kurio duomenų tvarkymas buvo
apribotas, duomenų valdytojas informuoja prieš panaikinant apribojimą tvarkyti duomenis.
7.6. Jūs turite teisę pateikti Valstybinei asmens duomenų inspekcijai skundą, jei manote, kad Bridgestone tvarko Jūsų
asmens duomenis neteisėtai.
7.7. Jūs galite pateikti prašymą dėl naudojimosi savo teisėmis tokiu būdu:
7.7.1. Prašymą galite pateikti internetinėje svetainėje adresu:
https://privacy.bridgestone.eu/?tmpl=dsr/tmpl_dsr_contact_form&language=EN
7.7.2. Susisiekite su asmeniu atsakingu už duomenų apsaugą:
https://privacy.bridgestone.eu/index.php?tmpl=tmpl_contact_form&language=EN
7.8. Prašyme asmuo turi aiškiai nurodyti savo vardą, pavardę, datą, laiką ir vietą ar kitas aplinkybes,

kad galėtume

tinkamai įvykdyti Jūsų prašymą.
7.9. Atsakymą į prašymą Bridgestone pateiks duomenų subjektui ne vėliau kaip per 1 mėnesį su teise pratęsti atsakymo
laiką dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir skaičių.
8. NEPILNAMEČIAI
8.1. Asmenys, kuriems dar nėra 16 metų neturėtų mums teikti savo asmens duomenų be tėvų ar globėjų sutikimo ir
priežiūros. Be tėvų ar globėjų sutikimo mes nerinksime, nesaugosime ir neperduosime tretiesiems asmenims asmens
duomenų iš šių asmenų. Jei sužinosime, jog netyčia asmens duomenys buvo surinkti iš nepilnamečio asmens, mes
nedelsiant tokius duomenis ištrinsime.

9. PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI
9.1. Mes pasiliekame teisę, savo nuožiūra keisti savo privatumo praktiką bei keisti ir tobulinti šią Politiką. Todėl
skatiname Jus nuolat patikrinti šią Politiką. Ši Politikos versija paskutinį kartą buvo peržiūrėta data, kuri yra nurodyta
dokumento viršuje. Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi remiantis šią Politika, nebent mes turime Jūsų sutikimą su
Jūsų asmens duomenimis elgtis kitaip.
Mes taip pat saugojame ankstesnes Politikos versijas Jūsų patogumui, jei norėtumėte peržiūrėti.
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