
Privatumo Politika 

Įsigaliojimo data: 2018 m. spalio 15 d. 

VET2B Partnerių konsorciumas ("mes", "mums" arba "mūsų") yra Elektroninis paslaugų teikėjas, kuris prižiūri 

https://www.vet2b.eu svetainę (VET2B Platformą). 

Šiame dokumente pateikiama informacija apie mūsų politiką, susijusią su asmens duomenų rinkimu, naudojimu 

ir atskleidimu, naudojantis VET2B Platforma bei atliekant su šiais duomenimis susijusius pasirinkimus. 

Mes naudojame Jūsų duomenis paslaugų teikimui ir VET2B platformos tobulinimui. Naudodamiesi VET2B 

Platforma, Jūs leidžiate mums rinkti ir naudoti informaciją remiantis šia politika. Jei Privatumo Politikoje 

nenurodyta kitaip, terminai, naudojami šioje politikoje, turi tokias pačias reikšmes, kaip ir terminai 

Naudojimosi sąlygose, kurias galite rasti  adresu https://www.vet2b.eu/legal. 

Duomenų administratorius 

Elektroninių paslaugų teikėjas yra klientų duomenų administratorius. Jei platformoje turite paskyrą, 
mes apdorojame informaciją apie jus: vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį įmonės 
pavadinimą, mokyklos pavadinimą ir IP adresą. 

Elektroninis paslaugų teikėjas taip pat administruoja informaciją apie Vartotojus, užsiprenumeravusius 

naujienlaiškius ir el. pašto pranešimus. 

Asmens duomenys tvarkomi: 

a)       laikantis asmens duomenų apsaugos nuostatų; 

b)      vadovaujantis Privatumo Politika; 

c)       tokiu mastu ir tikslu, kuris yra būtinas norint nustatyti, suformuoti, keisti ar nutraukti 

Susitarimo turinį bei tinkamai teikti Paslaugas elektroniniu būdu; 

d)      tokiu mastu ir tikslu, kuris yra būtinas norint patenkinti teisėtus abiejų pusių interesus 

(teisėtus tikslus), tuo pat metu užtikrinant, kad duomenų tvarkymas nepažeidžia duomenų 

subjekto teisių ir laisvių; 

e)       taip, kad tikslai atitiktų Jūsų išreikštą sutikimą, pavyzdžiui, užsiprenumeravus naujienlaiškį. 

Kiekvienas duomenų subjektas (jei esame šio subjekto administratorius) turi teisę susipažinti su duomenimis, 

juos taisyti, ištrinti ar apriboti duomenų tvarkymą. Duomenų subjektas taip pat turi teisę teikti prieštaravimus 

bei skundus priežiūros institucijai. 

Susisiekti su asmeniu, atsakingu už asmens duomenų tvarkymą Elektroninių paslaugų teikėjo organizacijoje, 

galima kreipiantis el. paštu: contact@vet2b.eu. 

Mes pasiliekame teisę apdoroti Jūsų duomenis po Sutarties nutraukimo ar atšaukimo kreipiantis į teismą dėl 

galimų pretenzijų arba jei šalies, ES įstatymai ar tarptautinė teisė įpareigoja mus saugoti duomenis. 
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Elektroninis paslaugų teikėjas turi teisę dalintis Vartotojo asmeniniais ir kitais jo duomenimis su teisiškai 

įgaliotais subjektais (pvz., teisėsaugos institucijomis). 

Asmens duomenys gali būti pašalinti atšaukus sutikimą arba pateikus teisiškai priimtiną prieštaravimą dėl 

asmens duomenų tvarkymo.   

Elektroninis paslaugų teikėjas nesidalija asmens duomenimis su kitais subjektais, neįgaliotais pagal 

galiojančius įstatymus. 

Asmens duomenis tvarko tik tam leidimą turintys asmenys, su kuriais mes glaudžiai bendradarbiaujame. 

Informacijos rinkimas ir naudojimas 

Mes renkame skirtingų tipų informaciją, norėdami administruoti ir tobulinti VET2B Platformą. 

Surinktų duomenų tipai 

Asmens duomenys 

Jums naudojantis VET2B Platforma, mes galime paprašyti Jūsų pateikti asmeninę informaciją Jūsų 

identifikavimui ar siekiant su Jumis susisiekti ("Asmens duomenys"). Asmens duomenys tai: 

●        El. pašto adresas; 

●        Telefono numeris; 

●        Vardas ir pavardė; 

●        Organizacijos pavadinimas; 

●        Adresas, valstybė, rajonas, pašto indeksas, miestas; 

●        Slapukai ir naudojimosi duomenys. 

Naudojimosi duomenys 

Mes taip pat galime rinkti informaciją apie tai, kaip prisijungiama prie VET2B Platformos ir kaip ja 

naudojamasi ("Naudojimosi duomenys"). Naudojimosi duomenys - tai Jūsų kompiuterio interneto 

protokolo adresas (pvz., IP adresas), naršyklės tipas, naršyklės versija, lankomos VET2B Platformos 

puslapiai, apsilankymo laikas ir data, laikas, praleistas internetinės platformos puslapiuose, unikalūs 

prietaiso identifikatoriai ir kiti diagnostiniai duomenys. 

Stebėjimo ir slapukų duomenys 

Mes naudojame slapukus ir kitas stebėjimo technologijas, kad galėtume stebėti Jūsų veiklą VET2B 

Platformoje ir saugoti tam tikrą informaciją. 

Slapukai yra nedidelio duomenų kiekio failai, apimantys unikalų anoniminį identifikatorių. Slapukai 

siunčiami iš svetainės į Jūsų naršyklę ir saugomi Jūsų prietaise. Taip pat naudojamos Stebėjimo 

technologijos: švyturiai (angl. beacons), įsagos (angl. tags) ir scenarijai (angl. scripts), kurie yra skirti 

informacijos rinkimui ir stebėjimui, VET2B Platformos tobulinimui bei jos sąveikos su Vartotojais, kurie 

naudojasi VET2B Platformos teikiamomis Elektroninėmis paslaugomis, analizei. 



Savo naršyklėje Jūs galite nustatyti automatinio visų slapukų atsisakymo funkciją arba funkciją gauti 

pranešimus, kai slapukas yra siunčiamas. Jei Jūs atsisakysite slapukų, gali būti, kad negalėsite naudotis 

kai kuriomis VET2B Platformos funkcijomis. 

Naudojamų slapukų pavyzdžiai: 

●       Sesijos slapukai. Mes naudojame sesijų slapukus VET2B Platformos valdymui. 

●       Preferenciniai slapukai. Mes naudojame Preferencinius slapukus tam, kad galėtume 

įsiminti Jūsų pageidavimus ir įvairius nustatymus. 

●       Saugos slapukai. Mes naudojame Saugos slapukus saugumo tikslais. 

●       Statistikos slapukai. Tai slapukai, suteikiantys informacijos apie platformos 

naudojimą. 

 

Duomenų naudojimas 

VET2B Projekto konsorciumas naudoja surinktus duomenis šiais tikslais: 

●        Paslaugų teikimui ir VET2B Platformos palaikymui; 

●        Klientų informavimui apie VET2B Platformos pakeitimus; 

●        Norint suteikti klientams galimybę dalyvauti VET2B Platformos interaktyviosiose funkcijose 

(jei klientai šias funkcijas pasirenka); 

●       Vartotojų aptarnavimui; 

●        Analizei, siekiant patobulinti VET2B Platformą; 

●        VET2B Platformos naudojimo stebėjimui; 

●        Techninių problemų nustatymui, sprendimui ir prevencijai. 

Duomenų perdavimas 
 

●        Jūsų informacija, įskaitant Asmens duomenis, gali būti perduota į tokias šalis, kaip 
Portugalija, Prancūzija, Jungtinės Amerikos Valstijos ir Kanada. Tuo atveju, kai kitų šalių duomenų 
apsaugos įstatymai skiriasi nuo Jūsų jurisdikcijos, minėta informacija laikoma kompiuteriuose, 
esančiuose už Jūsų regiono, šalies ar kitos vyriausybinės jurisdikcijos ribų. 

●        Pateikdami informaciją mums, atkreipkite dėmesį į tai, kad mes perduodame duomenis, 
įskaitant ir Asmens duomenis, trečiųjų šalių Elektroninių paslaugų teikėjams, kurie šiuos duomenis 
apdoroja. 

●        Pateikę savo duomenis, Jūs sutinkate su šia Privatumo Politika. Tai reiškia, kad Jūs taip pat 

sutinkate, jog pateikti duomenys gali būti perduoti trečiosioms šalims. 

●        VET2B Projekto konsorciumas imsis visų būtinų priemonių, kad užtikrintų, jog Jūsų Asmens 

duomenys būtų tvarkomi saugiai pagal šią Privatumo Politiką, ir nebūtų perduodami trečiajai 



organizacijai ar šaliai, nebent ši šalis ar organizacija būtų tinkamai kontroliuojama, ir būtų 

užtikrintas Jūsų duomenų ir kitos asmeninės informacijos saugumas. 

Duomenų atskleidimas 

Teisėti reikalavimai 

VET2B Partnerių konsorciumas gali atskleisti Jūsų Asmens duomenis įsitikinę, kad tokie veiksmai yra 

būtini norint: 

●        laikytis teisinių įsipareigojimų; 

●        apsaugoti ir ginti VET2B Partnerių konsorciumo teises ar turtą; 

●        užkirsti kelią ar išnagrinėti galimus pažeidimus, susijusius su VET2B Internetinės Platformos 

naudojimu; 

●        užtikrinti VET2B Internetinės Platformos vartotojų ir/ar visuomenės lankytojų asmeninį 

saugumą; 

●        apsisaugoti nuo teisinės atsakomybės. 

Duomenų saugumas 

Jūsų duomenų saugumas mums yra svarbus, tačiau nepamirškite, kad nė vienas duomenų perdavimo 

internetu ar elektroninio saugojimo būdas nėra 100% saugus. Nors Jūsų Asmeninių duomenų apsaugai 

mes stengiamės naudoti komerciniu požiūriu priimtinas priemones, negalime garantuoti visiško jų 

saugumo. 

Elektroniniai paslaugų teikėjai 

Siekdami patobulinti VET2B Internetinės Platformos veiklą, mes galime pasitelkti trečiųjų šalių - įmonių 
ir asmenų - paslaugas ("Elektroniniai paslaugų teikėjai"). Minėtos paslaugos būtų teikiamos mūsų vardu 
tam, kad trečiosios šalys (įmonės ir asmenys) galėtų atlikti su Paslaugų teikimu susijusias užduotis arba 
padėti mums analizuoti, kaip naudojama VET2B Internetinė Platforma. 

Minėtos trečiosios šalys gali turėti prieigą prie Jūsų Asmens duomenų tik tikslinėms užduotims atlikti 

mūsų vardu, ir yra įpareigotos neatskleisti duomenų ir/ar naudoti jų kitais tikslais. 

Pašto paslaugos 

●       Mailchimp 

Mailchimp yra rinkodaros automatizavimo platforma ir el. pašto rinkodaros paslauga. Ši 

platforma yra jos operatoriaus - Amerikos bendrovės Rocket Science Group, prekinis ženklas. 

Jei norite gauti daugiau informacijos apie Mailchimp privatumo praktiką, apsilankykite 

Mailchimp Privatumo ir Paslaugų Teikimo Sąlygų puslapyje: https://mailchimp.com/legal/ 

●       Campayn 

https://mailchimp.com/legal/


Campayn yra el. pašto rinkodaros platforma. Platformą administruoja jos operatorius - Kanados 

bendrovė Campayn, įsikūrusi Toronte. 

Norėdami gauti daugiau informacijos apie Campayn privatumo praktiką, apsilankykite Campayn 

Privatumo ir Paslaugų Teikimo Sąlygų puslapyje: https://www.campayn.com/legal 

Analizės 

Norėdami stebėti ir analizuoti, kaip naudojama VET2B Internetinė Platforma, mes turime teisę 

pasitelkti trečiųjų šalių Elektroninių paslaugų teikėjus. 

●    Google Analytics 

Google Analytics yra Google siūloma žiniatinklio analizės paslauga, kuri padeda stebėti ir gauti 
informacijos apie svetainės lankomumą. Google naudoja surinktus duomenis VET2B 
Internetinės Platformos sekimui ir stebėjimui. Šie duomenys yra bendrinami su kitomis Google 
paslaugomis. Google gali naudoti surinktus duomenis reklamos tinklo skelbimų 
kontekstualizavimui ir individualizimui. 

Jūs galite atsisakyti Google Analytics prieigos prie savo VET2B Internetinės Platformos 
įdiegdami Google Analytics naršyklės priedą atsisakymui. Šis priedas neleidžia Google Analytics 
JavaScript (ga.js, analytics.js ir dc.js) dalytis su Google Analytics informacija apie Jūsų 
apsilankymą įvairiuose tinklalapiuose. 

Norėdami gauti daugiau informacijos apie Google Privatumo praktiką, apsilankykite Google 

Privatumo ir Paslaugų Teikimo Sąlygų puslapyje: https://policies.google.com/privacy?hl=lt 

Nuorodos į kitas svetaines 

VET2B Platformoje gali būti nuorodų į kitas svetaines, kurių mes neprižiūrime. Jei paspausite trečiosios 

šalies nuorodą, Jūs būsite nukreipti į trečiosios šalies svetainę. Primygtinai rekomenduojame peržiūrėti 

kiekvienos lankomos svetainės Privatumo Politiką. 

Mes nekontroliuojame ir neprisiimame atsakomybės už trečiųjų šalių svetainių ar paslaugų turinį, 

privatumo politiką ar praktiką. 

Vaikų privatumas 

VET2B Internetinė Platforma neskirta asmenims iki 18 metų amžiaus ("Vaikai"). 

Mes nerenkame asmeninės informacijos iš jaunesnių nei 18 metų amžiaus asmenų. Jei esate tėvas ar 

globėjas ir žinote, kad Jūsų vaikai pateikė mums asmeninius duomenis, susisiekite su mumis. Jei mes 

sužinosime, kad surinkome asmeninius duomenis iš vaikų be tėvų sutikimo, imsimės veiksmų, kad ši 

informacija būtų pašalinta iš mūsų serverių. 

Privatumo Politikos pakeitimai 
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Privatumo Politika gali būti atnaujinama. Mes informuosime Jus apie visus pakeitimus, platformoje 

paskelbdami naująją Privatumo Politiką. 

Mes informuosime Jus el. paštu ir/arba pranešimu VET2B Internetinėje Platformoje dar prieš 

įsigaliojant pakeitimui ir atnaujintai įsigaliojimo datai, kuri matoma šios Privatumo Politikos viršuje. 

Patariame periodiškai peržiūrėti šią Privatumo Politiką dėl galimų pakeitimų. Šios Privatumo Politikos 

pakeitimai įsigalioja tada, kai jie yra paskelbiami platformoje. 

Susisiekite su mumis 

Jei turite klausimų dėl Privatumo Politikos, susisiekite su mumis: 

● El. paštu: contact@vet2b.eu  
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