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UAB “DEMOLIT” PRIVATUMO POLITIKA 

 

1. Vadovaujantis šia Privatumo politika. UAB „Demolit“, įmonės kodas 302584069, Ažušilės g. 22, 

LT-30127 Ignalina, Lietuva, tel. +370 613 25360, el. paštas info@demolit.lt, toliau tekste 

vadinamaBendrovė,tvarko ir saugo asmens duomenis. 

 

2. Asmens duomenų valdytojas yra Bendrovė.  

 

3. Dėl privatumo politikos įgyvendinimo asmenys gali kreiptis į Bendrovę nurodytu el.pašto adresu 

info@demolit.lt arba paštu adresu Ažušilės g. 22, LT-30127 Ignalina, Lietuva. 

 

4. Tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo Bendrovės teikiamų paslaugų ir to, kokią 

informaciją pateikia duomenų subjektas, kai naudojasi Bendrovės paslaugomis, lankosi ir (ar) 

registruojasi interneto svetainėse www.demolit.lt, www.sortviz.com, www.cashviz.com, 

www.spatialuml.lt, www.spatialuml.eu, www.spatialuml.com toliau tekste vadinama Svetaine. 

 

5. Svetainės naudotojai turi teisę duoti sutikimą (i) dėl asmens duomenų tvarkymo ir taip pat (ii) 

atšaukti tokį savo sutikimą, taip pat (iii) nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat (iv) gauti 

savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu. 

Jaunesni nei 14 metų amžiaus asmenys, prieš pateikdami Bendrovei savo asmens duomenis 

Svetainėje turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų atstovų (globėjų, rūpintojų) sutikimą dėl asmens 

duomenų tvarkymo. 

 

6. Sudaromų pirkimo-pardavimo sutarčių vykdymui užtikrinti, Svetainėje sukūrus paskyrą, užsakant 

ir perkant prekes Bendrovė tvarko asmens kontaktinius ir užsakymų duomenis: (i) vardas ir 

pavardė, (ii) adresas, (iii) telefono numeris, (iv) elektroninio pašto adresas, (v) prekių 

pavadinimas, kiekis, kaina, (vi )atsiskaitymų duomenys, (vii) prekių atsiėmimo vieta, (viii) 

informacija apie užsakymų įvykdymą, (ix) informacija apie grąžinamas prekes, (x) gimimo datą, 

kai tai reikalinga prekės garantijai išduoti, (xi) atstovaujamo juridinio asmens duomenys ar 

duomenys sąskaitai faktūrai išrašyti. Bendrovė Svetainės naudotojo nurodytu elektroninio pašto 

adresu gali priminti apie krepšelyje paliktas prekes ir nebaigtą vykdyti užsakymą. Šiuo tikslu 

tvarkomus Jūsų asmens duomenis Bendrovė saugo ne ilgiau nei 10 metų nuo Svetainėje atlikto 

pirkimo, išskyrus atvejus, kai laikantis teisės aktuose numatytų pareigų, tokius duomenis reikia 

tvarkyti ilgiau nei nurodytas terminas. 

 

7. Siekiant tobulinti Svetainę taip, kad naudotis Svetaine būtų kuo paprasčiau ir patogiau ir 

komercinė informacija būtų lengviau pasiekiama, Bendrovė turi žinoti (i) kokia informacija 

labiausiai domina Svetainės lankytojus, (ii) iš kurių miestų Svetainė lankoma, (iii) kiek dažnai 

lankytojai prisijungia, (iv) kokią naršyklę naudoja, (v) kokiu svetainės turiniu domisi, (vi) 

kokiuose įrenginiuose Svetainė skaitoma. Šią informaciją Bendrovė renka naudodama „Google 

Analytics“ įrankius, kurie leidžia fiksuoti ir analizuoti, kaip Svetainės naudotojai naudojasi 

Svetaine. Svetainės naudotojui pageidaujant, kad „Google Analytics“ įrankiai nefiksuotų 

informacijos apie naršymą internete, naudotojas gali panaudoti „Google Analytics“ atsisakymo 

naršyklės papildinį. 

 

8. Siekiant užtikrinti techninį Svetainės funkcionalumą (pvz., pirkinių krepšelio veikimą), o 

Svetainės naudotojui sutikus taip pat ir Svetainės naudotojo parinktims įsiminti, statistiniais ir 

pritaikytos reklamos teikimo tikslais, Bendrovės Svetainėje naudojami Slapukai - nedidelės teksto 

rinkmenos, kurios Svetainės naudotojui apsilankius svetainėje, išsaugomos Svetainės naudotojo 

įrenginyje. Svetainėje naudojami slapukai, kurie (i) atpažįsta, ar svetainėje naršo tas pats 

lankytojas, kuris jau buvo apsilankęs, (ii) nustato, ar Svetainės naudotojas sutiko, kad slapukai 

būtų įrašomi jo įrenginiuose, (iii) pateikia Svetainės naudotojo peržiūrėtų prekių sąrašą, (iv) 
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Svetainės naudotojo naršymo Svetainėje istoriją pritaiko Svetainės naudotojui internete rodomą 

reklamą, (v) fiksuoja statistiką apie svetainės lankomumą, (vi) įrašo Svetainės naudotojo, kaip 

„Google“ paslaugų naudotojo, atliktus pasirinkimus. Nors daugumą naršyklių nustatytos taip, kad 

slapukai nebūtų įrašomi Svetainės naudotojo įrenginyje, svetainės naudotojas gali ištrinti visus jo 

kompiuteryje jau esančius slapukus taip, kaip nurodyta tinklapiuose aboutcookies.org arba 

allaboutcookies.org. Svetainės naudotojui ištrynus slapukus, Svetainės naudotojui gali reikėti 

rankiniu būdu pakeisti kai kurias parinktis kaskart, lankantis Svetainėje, o kai kurios paslaugos ir 

funkcijos gali neveikti. 

 

9. Bendrovė gali atsiųsti Svetainės naudotojui naujienų ar pasiūlymų, Svetainės naudotojui sutikus 

(i) registruojantis ar perkant svetainėje, (ii ) užsisakant naujienlaikraščių skyriuje, (iii) 

registruojantis akcijoje, žaidime ar kitais būdais nuolaidai ar kitai naudai gauti. Svetainės 

naudotojui sutikus, Bendrovė gali pateikti reklamos pranešimų tiesiogiai Svetainės naudotojo 

naudojamoje naršyklėje. Svetainės naudotojas gali nesutikti gauti tiesioginės rinkodaros 

pranešimų ir bet kada jų atsisakyti paspausdamas atsisakymo nuorodą el. laiške, atsiųsdami SMS 

atsisakymo žinutę ar valdydami savo paskyros nustatymus. Asmens duomenys surinkti 

tiesioginės rinkodaros tikslu, tvarkomi 5 metus nuo atitinkamo sutikimo davimo dienos. Suėjus 

nurodytam terminui ar atšaukus sutikimą tokie asmens duomenys bus nedelsiant sunaikinti arba 

nebenaudojami tiesioginiai rinkodaros tikslais. 

 

10. Jeigu asmuo Bendrovės darbuotojui suteikė savo kontaktinius duomenis arba netiesioginę prieigą 

prie jų pageidaudamas gauti Jam asmeniškai pritaikytą komercinį pasiūlymą, informaciją apie jį 

dominančias prekes ar kitus komercinius pasiūlymus (akcijas), šiuos duomenis Bendrovė tvarko 

(i) individualizuotam pasiūlymui suformuoti ir pateikti, (ii) tam, kad priminti apie 

individualizuoto pasiūlymo galiojimo pabaigą, (iii) tam, kad susisiekti dėl individualizuoto 

pasiūlymo sąlygų. Pagal išreikštą susidomėjimą atitinkamomis prekėmis, kartu su pagrindiniu 

individualizuotu pasiūlymu (informacija apie Jus dominančias prekes / akcijas) Bendrovė gali 

automatizuotai parinkti ir pateikti asmeninių pasiūlymų įsigyti susijusių prekių ar pasinaudoti 

susijusiomis akcijomis. Nurodytais tikslais Bendrovė gali tvarkyti šiuos asmens pateiktus asmens 

duomenis: vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, el. pašto adresą, apsilankymo laiką, 

dominančią prekę (prekes / prekių kategorijas), taip pat kitus asmens pateiktus duomenis. Jeigu 

asmuo suteikė prieigą prie savo paskyros Svetainėje, Bendrovė nurodytais tikslais taip pat gali 

tvarkyti asmens ankstesnių pirkimų istoriją ir kitus paskyroje įrašytus asmens duomenis. Asmuo 

gali bet kada atsisakyti tiesioginės rinkodaros pranešimų apie tai pranešdamas Bendrovei raštu ar 

el.paštu. 

 

11. Asmenys, kurių asmens duomenis Bendrovė tvarko ir saugo, gali prašyti, kad Bendrovė leistų 

susipažinti su duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą. Gavus 

asmens prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas teises, Bendrovė privalo patikrinti 

(identifikuoti) asmens, dėl kurio asmens duomenų kreiptasi, tapatybę. Šiuo tikslu Bendrovė gali 

prašyti nurodyti vardą, pavardę, el. pašto adresą ar telefono numerį ir palyginti juos su atitinkamai 

turimais duomenimis. Bendrovė atsižvelgdama į prašymų sudėtingumą ir skaičių pateikia 

atsakymą į asmens prašymą ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo tokio asmens prašymo gavimo 

dienos. Bendrovė turi teisę nurodytą 20 darbo dienų laikotarpį atsakymui pateikti, pratęsti dar 40 

darbo dienų, apie tai informuodama prašymą pateikusį asmenį ne vėliau kaip per 20 darbo dienų 

nuo asmens prašymo gavimo dienos ir nurodydama tokio pratęsimo priežastis. Bendrovė 

atsakymą pateikia elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai tai padaryti neįmanoma dėl 

objektyvių priežasčių (pvz.: dėl itin didelės informacijos apimties). 

 

12. Bendrovė gerbia Svetainės naudotojų privatumą ir saugo Bendrovės surinktus ar Bendrovei 

Svetainės naudotojų pateiktus asmens duomenis.Visus asmens duomenis Bendrovė tvarko ir 

saugo ne ilgiau, nei reikalinga šioje Politikoje nurodytiems tikslams pasiekti. Bendrovė nesaugo 

pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrina, kad asmens duomenys ir kita informacija 

būtų nuolat atnaujinta, teisinga ir laiku sunaikinama. 

 



13. Bendrovė imasi atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų visų tvarkomų 

asmens duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, 

pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų apdorojimo formų. 

 

14. Svetainės naudotojų asmens duomenis Bendrovė gali perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, 

kurie padeda administruoti Svetainę ir saugoti jos duomenis. Tokiais asmenimis gali būti 

duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, 

debesijos paslaugų teikėjai ir kt. Tik atitinkamus asmens duomenis ir tik kai tai yra būtina, gali 

peržiūrėti: (i) Bendrovės darbuotojai, prižiūrintys interneto svetainės veikimą ir turinį;                          

(ii) Interneto svetainės turinio valdymo sistemos ir svetainės talpinimo paslaugų teikėjai;                      

(iii) Interneto svetainės analitikos paslaugų teikėjas Google LLC (Jungtinės Amerikos Valstijos), 

kiek tai būtina svetainės duomenų analitikos tikslais (analitikos duomenų                                           

perdavimui taikomi sutartiniai įsipareigojimai dėl duomenų apsaugos 

https://business.safety.google/adsprocessorterms , (iv) Svetainės turinio rinkodaros, reklamos 

kampanijų priežiūros paslaugų teikėjas, kiek tai būtina reklamos ir rinkodaros organizavimo 

tikslais. Pageidaudami gauti individualizuotą komercinį pasiūlymą pateikti asmens duomenis gali 

peržiūrėti pasiūlymą pateikęs Bendrovės darbuotojas, taip pat kiti darbuotojai ir paslaugų teikėjai, 

prižiūrintys individualizuotų komercinių pasiūlymų teikimo sistemą. Slapukus, skirtus pritaikytai 

internetinei reklamai, gali įrašyti ir pasiekti paslaugų teikėjai. Statistinė „Google Analytics“ 

įrankiais ir kitų slapukų pagalba surinkta informacija tvarkoma ne ilgiau kaip 3 metus. Kadangi 

dalį šios informacijos gali ištrinti tik Bendrovės partneriai, jie nustato ir jos saugojimo terminus. 

Slapukai paprastai Svetainės naudotojo įrenginiuose išlieka iki 2 metų laikotarpio. 

 

15. Siekiant užtikrinti Bendrovės teises arba Bendrovės klientų, darbuotojų ir išteklių saugumą ar  

valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms pareikalavus, Svetainės naudotojų asmens duomenis 

Bendrovė gali pateikti valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms įstatymų nustatyta tvarka. 

 

____________________________ 
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