Privatumo taisyklės : paskutinį kartą atnaujintos - 2010.12.10
Viešoji Įstaiga „Elektroninio verslo ir inovacijų plėtros agentūra“ arba PDFONTOUR rūpinasi jūsų
privatumu. Šios privatumo taisyklės taikomos PDFONTOUR interneto svetainėms (Svetainės) ir
PDFONTOUR programėlėms, kurios naudojamos populiariuose socialiniuose tinklalapiuose
(Programos). Šiose taisyklėse aprašoma, kaip renkama jūsų asmeninė informacija, kam ją
atskleidžiame ir naudojame.

Privatumo taisyklų atnaujinimas
PDFONTOUR atlieka reguliarius taisyklių peržiūrėjimus. Jos keičiamos esant poreikiui. Jei jos bus
atnaujintos, šio puslapio viršuje bus pažymėta atnaujinimo data. Apie esminius pokyčius
pranešime tiesioginėm priemonėm.
Kviečiame domėtis taisyklėmis, kad suprastumėte, kaip Svetainėse ir Programose naudojami jūsų
asmeniniai duomenys.

Vartotojų generuojama informacija
Vartotojai turi teisę Svetainėse ir Programose skelbti savo turimą informaciją. Už paskelbtos
informacijos turinį atsako informaciją paskelbęs asmuo. PDFONTOUR vartotojų informacijos
neredaguoja ir už ją neatsako.
PDFONTOUR kolektyvas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, šalins tą vartotojų
informaciją, kuri yra nekultūringa, vulgari, šmeižianti, įžeidinėjanti privačius ir viešus asmenis,
pasirašyti kito asmens vardu, reklamuoja, kursto nelegaliems veiksmams ar kitaip pažeidžia
įstatymus.
Visa informacija, kuri yra autorių teisių objektas, gali būti platinama tik turint autoriaus sutikimą.
Jei skelbiama informacija pažeidžia autorines teises, dėl šios medžiagos panaudojimo kreipkitės el.
paštu privacy@pdfontour.com
Svetainėse ir Programose yra nuorodų į kitus interneto tinklalapius. PDFONTOUR nėra atsakinga už
tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo metodus.

Apie asmeninės informacijos rinkimą
Kai naudojatės mūsų Svetainėmis ir Programomis, mes renkame asmeninę informaciją įvairiais
būdais. Mes galime rinkti informaciją apie jus, kurią jūs tiesiogiai pateikiate mūsų Svetainėje. Taip
pat mes galime rinkti asmeninę informaciją, kurios iš jūsų prašoma kaip Programų vartotojų.

Renkamos informacijos tipas : vardas ir pavardė, gimimo data, elektroninio pašto adresas, lytis,
išsilavinimas, pomėgiai, interesai ir bet kokia kita informacija, kurios prašome iš jūsų.
Taip pat informacija apie jus renkama interneto naršyklės pagalba, kai jūsų naršyklė automatiškai
siunčia į kiekvieną svetainę, kurioje lankotės. Ši informacija apima jūsų kompiuterio interneto
protokolo (IP) adresą, prieigos laiką, naršyklės tipą, kalbą bei nuorodą pateikusios interneto
svetainės adresą. Mes taip pat galime rinkti informaciją apie jūsų kompiuterio operacinę sistemą ir
informaciją apie jūsų veiklą mūsų Svetainėse.

Slapukai (cookies)
Mes galime rinkti tam tikrą informaciją panaudodami „cookies“ (Slapukai). Tai mažos rinkmenos,
kurios kaupiamos jūsų kompiuteriuose. Slapukų naudojimas mums padeda pagerinti mūsų
Svetainės ir Programų funkcionalumą, išsiaiškinti jūsų naršymo poreikius, individualizuoti turinį. Jei
slapukai jūsų naršyklėje neveikia, jūs galite neprieiti prie tam tikrų paslaugų.

Surinktos asmeninės informacijos naudojimas
Mes naudojame jūsų asmeninę informaciją, kad suteiktume jums paslaugas, valdytume ir
tobulintume mūsų Svetaines ir Programas, siųstume jums laiškus ir kitiems tikslams, aprašytiems
šiose taisyklėse ar nurodytiems mūsų Svetainės ar ryšium su mūsų paslaugomis.
Kam naudojame surinktą informaciją?




Svetainių ir Programų individualizavimui
Klientų aptarnavimui, reagavimui į komentarus ir klausimus
Informacijos, susijusiomis su vykdomomis akcijomis ir paslaugomis siuntimui

Dalijimasis asmenine informacija
Tam tikros funkcijos mūsų Svetainėse ir Programose yra pateikiamos kartu su kitomis
bendrovėmis. Jei dalyvausite šiuose reklaminėse akcijose ar naudositės šiomis funkcijomis, jūsų
informacija gali būti renkama ir naudojama PDFONTOUR ir kitų įmonių, kurios dalyvauja
reklaminėse akcijose. PDFONTOUR nekontroliuoja kaip tos įmonės naudoja jūsų informaciją – jai
taikomos tų bendrovių sąlygos ir privatumo taisyklės. Prašome peržiūrėti kiekvieno rėmėjo
reklamos ir privatumo taisykles.
Mes nesidaliname Jūsų asmenine informacija su trečiosiomis šalimis, išskyrus, kaip aprašyta
aukščiau, ir pateikta žemiau:







Su Jūsų sutikimu, pavyzdžiui, kai jūs sutinkate, kad mes dalintumėmės jūsų informacija su
trečiosiomis šalimis, kurie ją naudoja savo rinkodarai ir kitiems tikslams pagal jų privatumo
taisykles;
Bendradarbiaudami su trečiųjų šalių tiekėjais, konsultantais ir kitų paslaugų teikėjais
("Paslaugų teikėjai"), kurie dirba mūsų pavedimu ir jiems reikalinga prieiga prie
informacijos, siekiant atlikti pavestą darbą už mus;
Laikydamiesi įstatymų, kai reika atsakyti į teismo proceso prašymus pateikti informaciją
siekiant apsaugoti PDFONTOUR nuosavybę, įgyvendinant teisėtus reikalavimus. Tokiu
atveju mes pateiksime pranešimą, jei jūsų duomenys bus perduoti ir jiems bus taikomos
kitos privatumo taisyklės.

Jūsų asmeninės informacijos saugumas
PDFONTOUR imasi saugumo priemonių, kad apsaugoti jūsų asmeninę informaciją siekiant išvengti
nuostolių, neteisėto prisijungimo, piktnaudžiavimo, atskleidimo ar pakeitimo. Atminkite, kad,
nepaisant mūsų pastangų, nei viena saugumo priemonė nėra neįveikiama.
Jei naudojate slaptažodžius mūsų svetainėje, Jūs atsakingas už jo atskleidimą. Nesidalinkite juo su
jokiu kitu asmeniu. Jei manote, kad jūsų slaptažodžiu buvo neteisėtai pasinaudota, prašome
nedelsiant mums pranešti.

Jūsų informacijos naudojimo pasirinkimai
Jei pageidaujate, galite atsisakyti PDFONTOUR reklaminių ir informacinių laiškų, sekdami laiškuose
esančiomis instrukcijomis.
Taip pat galite pašalinti Programą iš savo FACEBOOK profilio pasinaudodami programų privatumo
nustatymų meniu http://www.facebook.com/settings/?tab=applications.

Jūsų asmeninės informacijos pasikeitimas
Jei jūsų asmeninė informacija pasikeičia, prašome ją atnaujinti kaip įmanoma greičiau. Jūs galite
kreiptis elektroniniu paštu privacy@pdfontour.com.

Klausimai
Jei turite kokių nors klausimų dėl šių privatumo taisyklių, prašome susisiekti su mumis elektroniniu
paštu: privacy@pdfontour.com

