PRIVATUMO POLITIKA
Ši Privatumo politika skirta informuoti Jus apie tai, kaip UAB Dokdata (toliau – mes arba
Dokdata) tvarko asmens duomenis.
Asmens duomenys yra tvarkomi laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamento (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 apsaugos reglamentas) bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų
teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų.
Privatumo politikos nuostatos taikomos, kai mes tvarkome Jūsų asmens duomenis. Jei
naršote šioje svetainėje, laikoma, kad esate susipažinę su Privatumo politika. Mes galime
pakeisti Privatumo politiką bet kuriuo metu savo nuožiūra arba jeigu to reikalauja teisės
aktai. Prieš naršydami svetainėje pasitikrinkite, ar esate susipažinę su aktualia Privatumo
politikos redakcija.
Šioje svetainėje gali būti nuorodos į kitas interneto svetaines. Jums naršant kitose
interneto svetainėse ši Privatumo politika netaikoma, todėl visuomet perskaitykite kitų
paslaugų teikėjų privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekite su jais dėl asmens
duomenų naudojimo.
INFORMACIJA APIE DUOMENŲ VALDYTOJĄ
Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB Dokdata, juridinio asmens kodas 305016082,
adresas Vytenio g. 46, Vilnius, tel: +37052137577, el. p. info@dokdata.eu.
Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: duomenuapsauga@dokdata.eu
KOKIU TIKSLU TVARKOMI ASMENS DUOMENYS
Asmens duomenis mes naudojame tam, kad galėtume suteikti paslaugas Jums ar mūsų
verslo klientams, sudaryti sutartis su verslo partneriais, o taip pat toliau nurodytais tikslais:
-

tapatybės patvirtinimo,
užklausų, skundų administravimo,
„pažink savo klientą“ principo įgyvendinimo Bendrovėje,
Bendrovės (potencialių) verslo partnerių „pažink savo klientą“ principo
įgyvendinimo, kuomet Bendrovė teikia informaciją (potencialiems) verslo
partneriams,
pasiūlymų potencialiems verslo partneriams ar klientams pateikimo,
siekdami apsaugoti asmenis, turtą,
apginti savo teises ir teisėtus interesus,
incidentų tyrimų atlikimo,
teisės aktuose nustatytų reikalavimų vykdymo,
Dokdata paslaugų teikimo,
Dokdata paslaugų tobulinimo, naujų paslaugų ir veiklos vystymo,
Dokdata vidaus administravimo, buhalterinės apskaitos vykdymo,
darbuotojų atrankos,
savo įsipareigojimų tretiesiems asmenims, įskaitant mūsų verslo klientų, partnerių
vykdymo,
skolų išieškojimo ir administravimo, pateikiant teisinius reikalavimus, siekiant jų
įvykdymo ir gynimo, gynimosi nuo mums pareikštų reikalavimų, ieškinių ir skundų,
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-

statistiniais,
Dokdata interneto svetainės priežiūros ir tobulinimo,
socialinių tinklų paskyrų administravimo,
komunikacijos.

Asmens duomenis tvarkome, kai (i) mus tai daryti įpareigoja teisės aktai, (ii) jei Jūs ketinate
sudaryti ar sudarėte su mumis sutartį, (iii) mūsų ar trečiųjų asmenų teisėto intereso
pagrindu, ar, (iv) jei esame gavę Jūsų sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo; (iv) tvarkyti
duomenis būtina siekiant apsaugoti gyvybinius duomenų subjekto ar kito fizinio asmens
interesus.
DARBUOTOJŲ ATRANKA
Darbuotojų atrankos proceso metu mes tvarkome Jūsų asmens duomenis tikslu atrinkti
tinkamiausią kandidatą į Dokdata skelbiamą laisvą poziciją. Įprastai šiuo tikslu mes
tvarkome tokius asmens duomenis kaip vardas, pavardė, gimimo data, adresas,
elektroninio pašto adresas, telefono numeris, informacija apie kandidato darbo patirtį,
informacija apie kandidato išsilavinimą, kvalifikaciją bei jos kėlimą, informacija apie
galiojančias licencijas, taip pat kitą informaciją, kurią pateikiate gyvenimo aprašyme,
motyvaciniame laiške ar kituose mums pateiktuose dokumentuose, įskaitant informaciją,
kuri yra pateikta Linkedin profilyje, su atrankos pokalbio vertinimu susijusi informacija.
Atrinkus tinkamą kandidatą, siekiant sudarytį darbo sutartį, papildomai gali būti renkami
tokie duomenys kaip asmens kodas, mokyklinio amžiaus vaiko/-ų (įvaikio/-ų) gimimo
data/-os, vaikų (įvaikių), kuriuos auginate vienas (-a), skaičius, asmens/-ų, kuriuos
informuoti, jeigu darbe atsitiko nelaimė, ar kitu ypatingu atveju, kontaktai (vardas,
pavardė, telefono numeris), speciali darbingumo grupė, banko sąskaitos numeris.
Jei mus įpareigoja teisės aktai, įgyvendindami juose nustatytus imperatyvius reikalavimus
mes taip pat galime paprašyti pateikti specialių kategorijų asmens duomenis: duomenis
apie sveikatą ir teistumą (pvz. kuomet teisės aktai mus įpareigoja vertinti nepriekaištingos
reputacijos informaciją).
Kandidato asmens duomenis tvarkome atrankos proceso metu. Jei, pasibaigus atrankos
procesui kandidatas neatrenkamas į paskelbtą poziciją, pasibaigus atrankos procesui
kandidato asmens duomenis, gavę kandidato sutikimą, tvarkome 12 mėnesių arba iki
duoto sutikimo atšaukimo, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau.
Neatrinktas kandidatas savo sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis gali bet kada atšaukti
kreipdamasis į Dokdata Privatumo politikoje nurodytu elektroniniu paštu.
VAIZDO STEBĖJIMAS DOKDATA PATALPOSE
Vaizdo stebėjimas vykdomas siekiant apsaugoti Dokdata patalpose esantį turtą, atlikti
incidentų tyrimus. Duomenys tvarkomi teisėto intereso pagrindu. Vaizdo stebėjimas
vykdomas įmonės patalpose, esančiose Vytenio g. 46, Vilnius ir Motorų g. 9, Vilnius, ne
didesnėje patalpų dalyje, nei tai yra būtina šioje Privatumo politikoje nurodytam tikslui
pasiekti. Apie vaizdo stebėjimą patalpose informuojama informacinėmis lentelėmis prieš
patenkant į stebėjimo lauką. Vaizdo stebėjimo duomenys saugomi ne trumpiau kaip 14
kalendorinių dienų. Jūs, kaip duomenų subjektas, galite pasinaudoti šioje Privatumo
politikoje nurodytomis teisėmis (žr. Privatumo politikos skyrių Jūsų teisės).
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IŠ KUR IR KOKIUS ASMENS DUOMENIS GAUNAME
Asmens duomenų gavimas tiesiogiai iš duomenų subjekto
Asmens duomenis mes gauname Jums pateikus užklausas, įvairius skundus ar
reikalavimus, susijusius su Dokdata paslaugų teikimu, pateikiant duomenis darbuotojų
atrankos proceso metu, naršant svetainėje, Jums bendraujant su mumis socialiniuose
tinkluose ar stebint mūsų veiklą socialiniuose tinkluose, kreipiantis į mus organizacijos ar
įmonės, kurią atstovaujate vardu, vykdant vaizdo stebėjimą mūsų naudojamose patalpose.
Mes tvarkome šiuos asmens duomenis, tačiau jais neapsiribojant:
-

su tapatybe susijusius duomenis: vardą (-us), pavardę (-es), gimimo datą, lytį;

-

naršymo svetainėje duomenis (plačiau žr. skyriuose Svetainės naudojimo
statistika, Slapukai), su Jūsų elgesiu socialiniuose tinkluose susijusius duomenis,
tiek, kiek susiję su Dokdata, pvz. Jūsų lankymąsi Dokdata administruojamuose
socialiniuose tinkluose,

-

kontaktinius duomenis: adresą, adresą korespondencijai, telefono numerį, el.
pašto adresą,

-

su darbuotojų atranka susijusią informaciją (žr. Privatumo politikos skyrių
Darbuotojų atranka),

-

vykdomo vaizdo stebėjimo duomenis.

Visus duomenis mums pateikiate laisva valia. Jei tam tikrų asmens duomenų nepateiksite,
gali būti, kad atitinkamų veiksmų mes negalėsime atlikti.
Asmens duomenų gavimas iš kitų asmenų
Informaciją apie Jus mes galime įskaitant, bet neapsiribojant gauti netiesiogiai iš
organizacijų ir asmenų, kuriuos/ kurias atstovaujate, iš juridinių asmenų, kurių atstovu,
vadovu, už buhalterinę apskaitą atsakingu asmeniu, valdybos nariu, galutiniu naudos
gavėju esate.
Kai į mus kreipiasi juridiniai asmenys, sutarčių su tokiais juridiniais asmenimis sudarymo,
pasiūlymų pateikimo jiems tikslu mes galime gauti Jūsų kaip tokio juridinio asmens
atstovo, vadovo, juridinio asmens savininko, dalininko, akcininko, naudos gavėjo, asmens
turinčio balsavimo teisę toliau nurodytus asmens duomenis:
-

su tapatybės nustatymu susijusius duomenis: vardą(-us), pavardę(-es), asmens
kodą, gimimo datą, lytį,

-

kontaktinius duomenis: adresą, adresą korespondencijai, telefono numerį, el.
pašto adresą,

-

kitus duomenis, atsižvelgiant į Dokdata įgyvendinamo „pažink savo klientą“
principo procedūras, tokius, kaip Jūsų juridiniame asmenyje užimamą poziciją,
tiesiogiai ar netiesiogiai turimų akcijų/ balsavimo teisių skaičių juridiniame
asmenyje.

Mes taip pat galime gauti Jūsų, kaip organizacijos ar įmonės atstovo duomenis, iš viešai
prieinamų šaltinių ar paieškų sistemų.
Iš Dokdata verslo partnerių mes galime gauti informaciją, nurodytą Privatumo politikos
skyriuje Darbuotojų atranka.
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Netiesiogiai iš trečiųjų asmenų mes taip pat galime gauti tokius pačius duomenis, kokius
gauname tiesiogiai, kaip nurodyta aukščiau.
DALIJIMASIS INFORMACIJA
Paprastai Jūsų asmens duomenimis mes nesidaliname su kitais asmenimis. Tačiau tam,
kad įvykdytume įsipareigojimus savo verslo partneriams, klientams, vykdydami teisės
aktų reikalavimus ar Dokdata, ar trečiosios šalies teisėto intereso pagrindu, Jūsų asmens
duomenys gali būti perduoti toliau nurodytiems asmenims:
-

bet kuriai Dokdata grupės įmonei tiek, kiek būtina teikiant paslaugas, Dokdata
finansinės apskaitos, audito, įmonės valdymo tikslais, taip pat Dokdata grupės
įmonėms naudojant bendras informacines sistemas, įrangą,

-

valdžios ir teisėsaugos institucijoms, įstaigoms,

-

teismams,

-

kitiems asmenims ar įstaigoms, jei tai daryti mus įpareigoja teisės aktai,

-

Dokdata paslaugas teikiantiems asmenims, pvz.:
teisininkams, auditoriams, draudimo įmonėms,
kitiems asmenims tiek, kiek būtina, kad atitinkama paslauga mums būtų tinkamai
suteikta,

-

pasitelktiems duomenų tvarkytojams,

-

duomenų valdytojams, kuomet Dokdata Jūsų asmens duomenis tvarko kaip
duomenų tvarkytojas,

-

Dokdata verslo partneriams,

-

(potencialiems) Dokdata partneriams (verslo klientams), jiems įgyvendinant
„pažink savo klientą“ principą, tokiu atveju teikiama su Dokdata (ar Dokdata grupės)
struktūra, vadovybe, galutiniais naudos gavėjais susijusi informacija.

Vykdydami teisės aktuose nustatytus reikalavimus, Jūsų asmens duomenis galime
perduoti ir kitiems šioje Privatumo politikoje nenurodytiems asmenims.
Jūsų asmens duomenis perduosime kitiems asmenims, nei nurodyti šioje Privatumo
politikoje, tik gavę Jūsų sutikimą dėl tokio asmens duomenų perdavimo ar gavę Jūsų
prašymą perduoti Jūsų asmens duomenis konkretiems asmenims.
Perduodami Jūsų asmens duomenis kitiems asmenims mes visuomet laikomės duomenų
minimizavimo principo bei užtikriname perduodamų asmens duomenų konfidencialumą ir
saugumą.
ASMENS DUOMENŲ TVARKYTOJAI
Kad įvykdytume savo įsipareigojimus, taip pat, kad užtikrintume Dokdata veiklą bei kitais
teisėtais tikslais mes galime pasitelkti duomenų tvarkytojus (pvz. asmenis, kurie teikia
mums duomenų centrų, serverių, svetainės administravimo, dokumentų archyvavimo ir
kitas paslaugas), kurie pagal mūsų nurodymus ir mūsų nustatyta apimtimi tvarkys asmens
duomenis tiek, kiek tai yra būtina asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti. Duomenų
tvarkytoju gali būti ir bet kuri Dokdata grupės įmonė.
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Pasirinkdami duomenų tvarkytojus, mes reikalaujame, kad duomenų tvarkytojai būtų
įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones,
užtikrintų asmens duomenų saugumą ir konfidencialumą.
DOKDATA KAIP DUOMENŲ TVARKYTOJAS
Kai teikiame tam tikras paslaugas tvarkomų asmens duomenų atžvilgiu, galime veikti ir
kaip asmens duomenų tvarkytojas. Tokiu atveju, mes veikiame pagal asmens duomenų
valdytojo teisėtus nurodymus ir reikalavimus, įskaitant susijusius su organizacinėmis ir
techninėmis saugumą užtikrinančiomis priemones, ir tvarkome Jūsų asmens duomenis
laikydamiesi tokių asmens duomenų valdytojo teisėtų nurodymų.
SOCIALINĖS ŽINIASKLAIDOS PRIEMONĖS
Dokdata yra susikūrusi profilius socialinės žiniasklaidos priemonėse, tokiose kaip Linkedin.
Jei ketinate bendrauti su mumis socialinės žiniasklaidos priemonėse, perskaitykite
socialinio tinklo valdytojų privatumo pranešimus ir, jei turite klausimų, tiesiogiai
susisiekite su jais dėl Jūsų asmens duomenų naudojimo.
ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS
Mes užtikriname, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi ne ilgiau, negu reikia
duomenų tvarkymo tikslams pasiekti, ne ilgiau nei tai numato teisės aktai.
Įprastai asmens duomenis saugosime paslaugos teikimo, sutarties galiojimu metu ir 10
metų nuo paslaugos suteikimo ar sutarties pabaigos, nebent ilgesni terminai būtų
privalomi vykdant su dokumentų archyvavimu susijusius reikalavimus ar kitus teisės
aktuose nustatytus reikalavimus, ar ilgesni terminai būtų nurodyti duomenų valdytojo.
Informaciją, susijusią su „pažink savo klientą“ principo įgyvendinimu, tuo atveju, jei
sutartis su potencialiu verslo partneriu ar klientu nebus sudaryta, saugosime 6 mėnesius
nuo derybų dėl sutarties sudarymo pabaigos.
Pasibaigus saugojimo terminui surinktus asmens duomenis arba ištrinsime, sunaikinsime
arba tokie duomenys taps anoniminiais. Kai kurie kompiuterių failuose saugomi asmens
duomenys tam tikrą laiką dar gali būti prieinami pasibaigus jų saugojimo terminui
duomenų atsarginių kopijų sistemose, tačiau prieiga prie tokių asmens duomenų yra
griežtai ribojama.
ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS IR KONFIDENCIALUMAS
Kadangi mes ypatingai vertiname Jūsų asmens duomenų saugumą, mes taikome
tinkamas technines ir administracines priemonės tam, kad mūsų surinkti asmens
duomenys būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.
Jūsų privatumas mums ypatingai svarbus, todėl visus asmens duomenis mes tvarkome
griežtai laikydamiesi konfidencialumo principo.
JŪSŲ TEISĖS
Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šiame skyriuje toliau nurodytas teises.
Teisė žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą.
Teisė susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi.
Teisė prašyti ištaisyti neteisingus, neišsamius ar netikslius asmens duomenis.
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Teisė reikalauti sunaikinti asmens duomenis arba apriboti duomenų tvarkymo veiksmus,
nustačius, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai.
Teisė nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, išskyrus atvejus, kai šie asmens
duomenys yra tvarkomi dėl mūsų ar trečiojo asmens teisėto intereso, jei Jūsų interesai
nėra svarbesni.
Teisė atšaukti duotus sutikimus dėl duomenų tvarkymo.
Jūs galite prašyti ištrinti visus duomenis, kuriuos esame surinkę apie Jus ir tokiu būdu
įgyvendinti teisę „būti pamirštam“. Mes turime teisę atsisakyti tenkinti Jūsų prašymą
„būti pamirštam“ teisės aktuose nustatytais atvejais.
Jūs turite teisę reikalauti, kad Jūsų pateikti asmens duomenys, jeigu jie tvarkomi sutikimo
ar sutarties pagrindu, ir jeigu jie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, būtų „perkelti“,
t.y. persiųsti kitam duomenų valdytojui ar perduoti Jums susistemintu, įprastai naudojamu
ir kompiuterio skaitomu formatu, jeigu tai yra techniškai įmanoma (taikoma, jei asmens
duomenis pateikėte Jūs ir jei asmens duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis
sutikimo pagrindu arba sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindu).
Jūs turite teisę nesutikti, kad Jums būtų taikomas tik automatizuotas duomenų
tvarkymas, įskaitant profiliavimą.
Paprastai prašomą informaciją mes Jums teiksime nemokamai, nebent Jūsų prašymai yra
akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio. Be to,
jei Jūsų prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, mes turime teisę atsisakyti
vykdyti Jūsų prašymą. Jei savo prašyme nenurodysite informacijos pateikimo formos,
informaciją Jums pateiksime tokia pat forma, kokia gautas prašymas.
Jei mūsų vykdomo Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisėtumas Jums kelia abejonę ar Jūs
nesate patenkinti susidariusios situacijos sprendimu, Jūs turite teisę dėl tokio asmens
duomenų tvarkymo pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (adresu L.
Sapiegos g. 17, Vilnius, el. pašto adresas ada@ada.lt, interneto svetainė https://vdai.lrv.lt/)
ar kompetentingam teismui. Mūsų veiksmus ar neveikimą Jūs turite teisę skųsti.
Jei esate nepatenkinti susidariusios situacijos sprendimu, raginame pirmiausia kreiptis į
Dokdata šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais. Gavę Jūsų kreipimąsi, mes
atsakysime Jums ne vėliau kaip per 1 mėnesį. Išimtiniais atvejais dėl svarbių priežasčių,
informavę Jus apie tai, atsakymo terminą galime pratęsti. Tokiu atveju pratęstas terminas,
jei teisės aktai nenumato kitokio termino negali, negali būti ilgesnis kaip 3 mėnesiai nuo
prašymo gavimo dienos.
Jei mums pažeidus Jūsų, kaip duomenų subjekto teises, Jūs patyrėte materialinę ar
nematerialinę žalą, turite teisę į žalos atlyginimą.
DUOMENYS SVETAINĖS SERVERYJE
Serveris, kuriame veikia mūsų svetainė, gali įrašyti užklausas, kurias pateikiate serveriui
(atidarytos svetainės adresas, Jūsų IP adresas, prisijungimo laikas, naršyklės aprašas,
protokolo versija ir užklausos metodas). Šie duomenys naudojami saugiam ir tinkamam
svetainės veikimui užtikrinti. Be to, esant poreikiui, duomenys naudojami galimiems
saugumo pažeidimams tirti.
Mes tvarkome šiuos duomenis, remdamiesi teisėto intereso principu, siekdami užtikrinti
techninį svetainės prieinamumą ir saugumą. Duomenys saugomi ne ilgiau kaip 7 dienas.
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SVETAINĖS NAUDOJIMO STATISTIKA
Siekdami tobulinti mūsų svetainę, renkame įvairius svetainės lankytojų duomenis. Mums
svarbu, kokia informacija yra įdomi svetainės lankytojams, kaip dažnai jie jungiasi, kokias
naršykles ir įrenginius naudoja, kokį turinį dažniausiai skaito, iš kurių regionų yra. Todėl
teisėto intereso pagrindu renkame statistinius duomenis.
Statistinę informaciją renkame naudodami „Google Analytics“ įrankį, kuris leidžia fiksuoti
ir analizuoti nurodytus duomenis. Daugiau informacijos apie tai, kaip veikia „Google
Analytics“ ir kokią informaciją šis įrankis leidžia rinkti ir analizuoti, galite rasti čia:
https://support.google.com/analytics/answer/1012034?hl=lten&ref_topic=6157800.
Bet kada galite išjungti funkciją rinkti duomenis apie Jus naudojant „Google
Analytics“
funkciją.
Kaip
tai
padaryti,
detali
informacija
čia:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.
„Google Analytics“ įrankį teikia įmonė „Google Inc.“, veikianti JAV. Tai reiškia, kad
duomenys, renkami naudojant minėtą įrankį, perduodami už Europos ekonominės erdvės
ribų.
Svetainės lankomumo statistika saugoma ne ilgiau kaip 2 metus.
SLAPUKAI
Dalis duomenų svetainėje renkama naudojant slapukus.
Kas yra slapukai?
Slapukai yra nedidelės apimties failas, kurį svetainė išsaugo Jūsų įrenginyje ir kuris yra
naudojamas kiekvieną kartą apsilankius puslapyje. Tokie veiksmai atliekami daugumos
svetainių. Saugojami slapukai leidžia svetainei užtikrinti funkcionalumą, pavyzdžiui: tam
tikrą laikotarpį prisiminti Jūsų veiksmus ir pasirinktus nustatymus pvz. kalbą. Tai užtikrina
lengvesnį svetainės naudojimą, kadangi kiekvieną kartą, kai atidarote svetainę ar lankotės
skirtinguose jos languose, nereikia pakartotinai pasirinkti nustatymų.
Kokius slapukus naudojame ir kodėl?
Svetainėje naudojame šiuos slapukus
Pavadinimas

Teikėjas

Aprašymas, naudojimo tikslas

evo_session

.dokdata.eu

Slapukas saugo informaciją apie vartotojo sesiją.

_ga

.dokdata.eu

_gid

.dokdata.eu

_gat

.dokdata.eu

Nustatyti svetainės lankytojų tikslus, paruošti
ataskaitas svetainės valdytojams apie svetainės
veiklą ir pagerinti lankytojų patirtį naudojantis
svetaine.
Skirtas rinkti statistinei informacijai apie
svetainės lankomumą (informacija renkama apie
svetainės lankymą, IP adresas, apsilankymai,
laikas praleistas svetainėje).
Naudojamas
siekiant
apriboti
„Google“ užfiksuoto duomenų srautą didelio
srauto svetainėse.

Saugojimo
terminas
Iki svetainės
lango
uždarymo
2 m.

1 d.

Iki svetainės
lango
uždarymo
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_allowcookies

.dokdata.eu

Sisteminis slapukas nustatantis ir renkantis
informaciją apie lankytojo sutikimus privatumo
nustatymuose.

1 mėn.

Kaip valdyti slapukus?
Jūs galite išjungti slapukus ar ištrinti jau įrašytus slapukus savo naršyklėje, naudojantis
naršyklės Pagalbos (Help) funkcija. Be to, dauguma naršyklių siūlo įsidiegti įrankį
draudžiantį slapukų diegimą. Jums išjungus slapukus, uždraudus jų diegimą tinkamas
mūsų svetainės veikimas gali būti apribotas, be to, gali reikėti iš naujo nustatyti svetainės
parinktis (nustatymus).
Slapukai įdiegiami Jūsų įrenginyje tik gavus Jūsų sutikimą, išskyrus slapukus, kurie yra
būtini tinkamam techniniam svetainės veikimui užtikrinti. Negavus Jūsų sutikimo naudoti
slapukus dalis svetainės funkcijų gali dalinai ar visiškai neveikti. Dėl šios priežasties
svetainės lankytojams patariame sutikti su slapukų naudojimu.
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