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TINKLAPIO WWW. ALKSNIUKAS.DARZ.LT PRIVATUMO POLITIKA
alksniukas. dar z]t tinklapio naudoj imo tai sykl e s ir privatumo politika

Bendrosios nuostatos
1. Tinklapio alksniuka s.daru.lt(toliau

- Tinklalapis)

naudojimo taisykles ir privatumo politika (toliau
-Taisykles) nustato naudojimosi Tinklalapiu sqlygas t tvarkq bei pagrindinius asmens duomenq
rinkimo, tvrakymo ir saugojimo principus, kuriais remdamasis Tinklapio valdyojas - Klaipedos
lopSelis-darZelis ,,Alksniukas", juridinio asmens kodas 190435277, registracijos adresas Alksnynes
g.23, Klaipeda 93159, duomenq tvarkymas vykdomas adresu Alksnynes g. 23, Klaipeda 93159
(toliau- fstaiga), tvarko Tinklalapio lankytojq (toliau-Vartotojas) asmens duomenis.

2. {eidami

i

Tinklalapi, Vartotojai patvirtina, kad bes4lygi5kai sutinka su Siomis Taisyklemis ir
isipareigoja jq laikytis. Taisykles taikomos tiek naudojantis Tinklapiu Vartotojui prisijungus, tiek ir
Vartotojams neatlikusius prisijungimo proced[ros. Prisijungdami prie Tinklalapio irlar jo
naudodamiesi, Vartotojai patvirtina, kgd yra tinkarnai susipaZing su Taisyklemis bei sutinka, kad,
fstaiga tvarkys Vartotojq pateikt4 informacij4 (iskaitant asmens duomenis) tiek, kiek yra reikalinga
Tinklalapiui valdyti ir funkcionavimui uZtikrinti bei Tinklalapio paslaugoms teikti.
3. Tinklalapio paslaugos
paslaugos (toliau
I

-

tai su klientq informavimu ir kliento informacijos pateikimu susijusios

Tinklalapio paslaugos), kurios apima:
3.1. informacija apie paslaugas, moketinas sumas teikim4;
3.2. klausimq ar kitos informacijos pateikim4 irlar paslaugq uZsakym4 elektroniniu budu.
3,3. bet kokios kitos paslaugos, teikiamos Tinklalapiu.
4. [staiga turi teisg viena5ali5kai pakeisti Taisykles apie tai paskelbdama Tinklalapyje. Taisykliq
pakeitimai isigalioja nuo jq paskelbimo Tinklapyje dienos. Jei po Taisykliq pakeitimo ar papildymo
Vartotojas ir toliau naudojasi Tinklalapio paslaugomis, laikoma, kad Vartotojas sutinka su nauja
Taisykliq redakcija.

-

Vartotojq prisijungimas ir asmens duomenq apsauga
5. Naudotis arba tureti galimybg visapusi5kai naudotis Tinklapiu, galima tik Tinklalapyje suvedus
'tinkamus prisijungimo
duomenis. Plisijungimas atliekamas uZpildZius vartotojo vardq slaptaZodi.
Vartotoj as, prisij ungdamas prie Tinklalapio, patvirtina, kad
5.1. Vartotojas idemiai ir atidliai perskaite Sias Taisykles, jas suprato ir su jomis laisva valia sutinka
bei isipareigoja naudotis Tinklalapio Taisyklese nustatyta tvarka ir s4lygomis;
:

5.2.Yafiotojo pateikti duomenys yra teisingi, tiksl[s ir i5samfls. Vartotojas, keisdamas ar pildydamas
duomenis apie save, privalo pateikti tik teisingus duomenis. Bet kokie nuostoliai, atsiradE del
klaidingq duomenq pateikimo, tenka Varlotojui;
5,3. pasikeitus Vartotojo duomenims ar kitai susijusiai informacijai, Vartotojas isipareigoja nedelsiant,
bet ne veliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas, pakeisti (papildyti) savo duomenis Tinklapyje;

5.4, Vartotojas sutinka, kad {staiga tvarkytq bet kokius Varlotojo pateiktus jo asmens duomenis irlar
kitoki4 informacij4 ir naudotq Siq taisykliq vykdymo tikslais, {staigos paslaugoms teikti, tiesiogines
rinkodbro's (eigu yra gautas Varlotojo sutikimas) ir kitais tikslais.

6, Vartotojui draudZiama savintis kitq asmenq tapatybE, nurodant svetim4 vardq, pavardq irlar kitus
duomenis. Nepaisandiam minetq reikalavimq Varlotojui {staiga turi teisg, nedelsiant ir i5 anksto
nepranesus, uZdrausti naudotis Tinklalapiu. Esant pagristiems itarimams, kad tokiais savo veiksmais
Vartotojas padare ar galejo padarytr Lala,[staigai irlar tretiesiems asmenims irlar vie5ajam interesui.
v
lstaiga turi teisg perduoti visus turimus duomenis apie toki Vartotoj4 valstybinems institucijoms.

isipareigoja uZtikrinti pateiktq duomenq slaptum4 ir privalo deti
maksimalias pastangas, kad apsaugotq prisijungimo prie Tinklalapio slaptaZodi nuo trediqjq asmenq
susiZinojimo ir jokiais tiesioginiais (netiesioginiais) bfldais neatskleisti jo tretiesiems asmenims, bei
uZtikrinti, kad jokie tretieji asmenys negaletq pasinaudoti jo duomenimis naudojantis Tinklalapiu ar
prisijungiant prie jo,

7. Vartotojas bes4lygi5kai

8. Tinklalapyje Vartotojo pateikti ur-Lo, duomenys yra [staigos tvarkomi laikantis Siq Taisykliq,
Lietuvos Respublikos asmens duomenq teisines apsaugos istatymo nustatytq reikalavimq bei kitq
Lietuvqs Respublikos teises aktq, reglamentuojandiq asmens duomenq tvarkym4 bei apsaug4.

g.

Elektroniniq fbrmq pildymo brldu Vartotojo pateikti aslnens duomenys (vardas, pavarde,
elektroninio paSto adresas, telefono numeris, adresas ir pan.) naudojami Siais tikslais:
...-,/
9.1. Tinklalapio ir [staigos paslaugq teikimo tikslais,
10. Varlotojas, kreipdamasis i lstaig4 ra5tu el. pa5tu alksniukas(@,email.com arba atvykgs i {staig4,
pateikdamas fstaigai asmens tapatybg patvirtinanti dokument4 turi teisg:
10.1. kreiptis i{staig4 su pra5ymu suteikti informacrj4 apie {staigos tvarkomus Vartotojo asmens
duomenis;
su pra5ymu i5taisyti Varlotojo asmens duomenis irlar sustabdyti tokiq asmens
duomenq tvarkymo veiksmus, i5skyrus saugojim4 - tuo atveju, kai susipaZinus su asmens
duomenimis, Vartotojas nustato, kad duomenys yra neteisingi, neiSsam[s ir netikslls;
10.3. kreiptis i fstaig4 su pra5ymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokiq asmens duomenq
10,2, kreiptis

i fstaig4

tvarkymo veiksmus, iSskyrus saugojim4 - tuo atveju, kai susipaZinus su savo asmens duomenimis,
'Vartotojas nustato, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisetai arba nes4Ziningai;
10,4, nesutikti, kad bUtq tvarkomi Vartotojo asmens duomenys,
ketinami tvarkyti tiesio gines rinkodaro s tikslais.

kai Sie duomenys tvarkomi

ar

1 1. Asmens duomenys turi briti tiksl[s, tinkami ir tik tokios apimties, kuri butina jiems rinkti
ir toliau
tvarkyti. Jei reikia asmens duomenq tvarkymui, asmens duomenys nuolat atnaujinami.
12.lstaiga isipareigoja neatskleisti Vartotojo asmens duomenq kitiems tretiesiems asmenims, i5skyrus
{staigos paftnerius, teikiandius su fstaigos teikiamomis paslaugomis susijusias paslaugas. Visais kitais
atvejais Vartotojo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali blti atskleidZiami tik Lietuvos
Respublikos teises aktq numatyta tvarka.

fstaigos ir Vartotojo teis6s bei pareigos
13. [staiga pasilieka teisg bet kada, nepranesusi Vartotojui, keisti Tinklalapyje nurodyas {staigos

jq s4lygas.
14' fstaiga, siekdama apginti asmens teises

teikiamas.Paslaugas

ar

atskiras

ir

teisetus interesus irlar vykdydama teises aktq
reikalavimus, irlar Vartotojui nesilaikant Siq Taisykliq nuostatq, turi teisg be i5ankstinio prane5imo ar
Vartotoj o sutikimo panaikinti Vartotoj o registracij 4 Tinklalapyj e.
15, {staigaturi teisg bet kada, be i5ankstinio ispejimo, sustabdy-tinai ar visi5kai nutraukti Tinklalapio
veikl4.

Tinklalapiu irlar fstaigos teikiamomis Paslaugomis, Vartotojas privalo:
16.1. gneLtai laikytis Siq Taisykliq nustatytos tvarkos ir reikalavimq;
16.2. nepaLeisti {staigos ir trediqjq asmem+ teisiq ir teisetq interesq;
16.3. neteikti melagingqirlar klaidinandiq duomenq apie save ar kitos neteisingos informacijos;
16.4. naudotis tik saugiomis elektroniniq ry5iq ir duomenq perdavimo priemonemis ir irenginiais;
16.5, neplatinti kompiuteriniq virusq irlar imtis kitq priemoniq, kurios galetq sutrikdyti Tinklalapyje
darbq, pakenkti ar sunaikinti informacij4 bei sukelti kitoki4 LaIq Tinklalapiui, ar
{staigos teikiamq
16. Naudodamasis

paslaugq procesui;

16.6, nesiimti jokil1 tydiniq veiksmq, kurie sutrikdytq Tinklalapio veikl4
paslaugq teikim4 Varlotojui ar tretiesiems asmenims;
16.7. paisyti

ir

nepaLeisti nusistovejusiq

ir

Tinklalapio ar fstaigos

ir visuomenes pripaZintq elgesio ir morales normq, trediqjq

asmenq teisiq ir teisetq interesq bei teises aktq

reikalavimq;

,

16.8. nedelsiant informuoti {staig4, jeigu jam tapo Zinoma, kad jo prisijungimo prie Tinklalapio
duomenimis naudojasi ar galipasinaudoti kiti tretieji asmenys.
17. Vartotojui paZeidus bet kuri4 i5 Siq Taisykliq nuostatq, [staiga igyja teisg bet kuriuo metu visi5kai
ar i5 dalies apriboti Vartotojo galimybes bet kokiu bldu naudotis Tinklalapiu.

Intelektinds nuosavybes apsauga ir nuorodos i kitus tinklapius
18. Visos teises

iTinklalapi ir jame

esandius kurinius yra saugomos Lietuvos Respublikos istatymq

ir
kitq teises aktq. GrieZtar draudLiama kopijuoti tekstus, nuotraukas, logotipus, banerius ir visus kitus
dizaino elementus su tikslu naudoti ju6s komerciniais ar kitais fstaigos ar trediqjq asmenq teises ir
tei setus interesus p aleidLiandiai s tiks I ai s.

19, Visi prekiq Lenklai, kurie pateikiami Tinklalapyjq yra fstaigos nuosavybe, arba fstaiga juos
naudoja teisetai, sutardiq, sudarytq su j.q savininkais, pagrindu.
20, Siame Tinklalapyje gali buti pateikta nuorodq i kitus tinklalapius, kurie leis Vartotojui i5eiti i5 Sio
Tinklalapio, siekiant gauti trediqjq Saliq informacij4, arba trediqjq Saliq informacija gali btiti pateikta
Siame Tinklalapyje.

2l.lstaiga negali pakeisti, atnaujinti ar kontroliuoti tokiq tinklalapiq turinio, todel neprisiima jokios
atsakomybes del juose pateikto turinio teisingumo.
22' Yattotojas turi atkreipti demesi, kad Tinklalapiuose, kurias yra nukreipiama iS Sio
Tinklalapio,
i
gali galioti kitokios nei Tinklalapyje galiojandios Tinklalapio naudojimo taisykles, privatumo
politika,
konfidencialumo nuostatos, asmens duomenq tvarkymo ir kitos nuostatos.
Paslaugq uZsakymas tinktalapyje
23. Naudodamiesi Tinklalapiu, Vartotojai gali uZsakyti
fstaigos irlar trediqjq Saliq paslaugas arba
pateikti uZklausas del tokiq paslaugq uZsakymo.

24' Yartobjas, uZsakydamas fstaigos irlar trediqjq Saliq paslaugas arba pateikdamas uZklaus4 del
tokiq paslaugq uZsakymo, lino ir sutinka, jog informacija ir duomenys, kuriuos jis nurodys
pildydamas uZklaus4, bus perduoti tokirl paslaugq teikejui.
25'Yartotojas, uZsakydamas {staigos irlar trediqjq Saliq paslaugas arba teikdamas uZklausq del
tokiq

paslaugq uZsakymo (nurodydamas savo duomenis irlar kontakting informacij4), prisiima
vis4
atsakomybg ir rizik4 del duomenq, kuriuos jis perduoda trediosioms Salims, naudojimo
Slapukai
26. lstaiga. siekdama padaryti Vartotojo naudojim4si Tinklalapiu greitesniu ir patogesniu, naudoja
slapukus (angl. cookies). Slapukai -tai nedidelis failas, siundiamas ir
idiegiamas i Vartotojo
kompiuteri. fdiegt4 informacij4 {staiga naudoja Vartotojui atpaLinti bei Tinklalapio lankomumo
statistikai stebeti.
27 ' Yafiotojas turi galimybg savo narsykleje perZilreti, koki4 informacij4 (slapuku)
{staiga idiegia, ir
dali ar visus idiegtus slapukus i5trinti. Naudodamasis Tinklalapiu Vartotojas sutinka, kad jo
kompiuteryje (irenginyje) butq iraSomi {staigos numatyti slapukai. Si sutikim4 Vartotojas gali
bet
kada at5aukti, pakeisdamas savo interneto narSykles nustatymus, tadiau tokiu atveiu tam
tikros
Tinklalapio funkcijos gali neveikti,
Baigiamosios nuostatos

28. Taisyklems yra taikoma Lietuvos Respublikos teise. Visi tarp tinklalapio ir Vartotojo kilynesutarimai yra sprendZiami derybq keliu. Salims nei3sprendus gindo derybq b[du
toks gindas

galutinai sprendZiamas Lietuvos Respublikos
istatymq nustatyta tvarka teismuose.
29' Visos teises i Tinklalapyje ir jame esandius k[rinius yra saugomas Lietuvos Respublikos
istatymais ir kitais teises aktais. Joks Tinklalapyje esantis turinys ir kitokia tekstine, grafine ar kitokio

pob[dZio informacija negali

buti

atgaminama, padaroma viesai prieinama arba platinama be

i5ankstinio raSti5ko {staigos sutikimo.

30. Visais klausimais del Tinklalapyje teikiamq savitarnos paslaugq ir
{staigos vykdomq asmens
duomenq tvarkymo veiksmq praSome kreiptis raStu el, paStu alksniukas(@qrnail,oom arba
atvykus i
{staig4, pateikiant {staigai asmens tapatybg patvirtinanti dokument4.

