INVENTA GROUP KONFIDENCIALUMO POLITIKA
Šioje Konfidencialumo politikoje nurodoma, kokia jūsų asmeninė informacija yra renkama, kaip ji naudojama
po to, kai jūs apsilankėte www.inventa-group.eu.
MŪSŲ RENKAMA ASMENINĖ INFORMACIJA
Jūs besilankant tinklalapyje mes automatiškai renkame tam tikrą informaciją apie jūsų įrenginį, įskaitant
informaciją apie jūsų naršyklę, IP adresą, laiko juostą ir kai kuriuos slapukų failus, esančius jūsų įrenginyje.
Be to, mes renkame informaciją apie atskirus tinklalapis arba produktus, kuriuos jūs peržiūrite, kokie
tinklalapiai arba paieškos sąlygos nurodė į tinklalapį, taip pat informaciją apie tai, kaip jūs lankotės
tinklalapyje. Mes vadiname šią automatiškai surinktą informaciją kaip „Informacija apie įrenginį“.
Mes renkame informaciją apie įrenginį, naudodamiesi šiomis technologijomis:
•

•
•

„Slapukai“ – tai duomenų failai, esantys jūsų įrenginyje arba kompiuteryje ir dažnai turintys
anoniminį unikalų identifikatorių. Norėdami gauti daugiau informacijos apie slapukus ir jų atjungimo
būdus, apsilankykite http://www.allaboutcookies.org/.
„Žurnalų failai“ stebi veiksmus, vykstančius tinklalapyje ir renka duomenis, įskaitant IP adresą,
naršyklės tipą, internetinių paslaugų tiekėją, nuorodų/išėjimo tinklalapius ir datos bei laiko žymas.
„Sekikliai“, „grotažymės“ ir „taškeliai“ – tai elektroniniai failai, kurie naudojami informacijai apie tai,
kaip jūs lankėtės tinklalapyje, įrašyti.

Kada mes kalbame apie „asmeninę informaciją“ šioje Konfidencialumo politikoje, mes kalbame apie įrenginio
informaciją.
KAIP MES NAUDOJAME JŪSŲ ASMENINĘ INFORMACIJĄ?
Mes naudojame informaciją, kurią renkame per tinklalapį. Be to, mes naudojame šią informaciją tam, kad:
Bendrautume su jumis;
Peržiūrėtume mūsų užsakymus, kad būtų išvengta galimos rizikos arba sukčiavimo; taip pat
Jums sutikus, suteiktume jums informaciją arba reklamą, susijusią su mūsų produktais arba paslaugomis.
Mes naudojame informaciją apie įrenginį, kurią mes renkame, kad galėtume išvengti galimos rizikos arba
sukčiavimo (konkrečiai, jūsų IP adresą) ir pagerintume bei optimizuotume mūsų tinklalapį (pavyzdžiui,
analizuodami tai, kaip mūsų klientai peržiūri ir lankosi tinklalapyje, taip pat kad įvertintume mūsų rinkodaros
bei reklaminių kompanijų sėkmingumą).
BENDRA INFORMACIJA
Mes neperduodame jūsų asmeninės informacijos tretiesiems asmenims, kad jie naudotųsi jūsų asmenine
informacija.
Mes naudojame Google Analytics, kad suprastume, kaip mūsų klientai naudojasi tinklalapiu. Čia jūs galite
daugiau sužinoti apie tai, kaip Google naudoja jūsų asmeninę informaciją:
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
Jūs taip pat galite atsisakyti naudoti Google Analytics:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Mes galime perduoti jūsų Asmeninę informaciją pagal taikomus įstatymus ir taisykles, atsakyti į šaukimą į
teismą, kratos orderį arba kitą teisėtą turimos informacijos užklausą arba kaip kitaip ginti mūsų teises.
Jūs galite atsisakyti tikslinės reklamos:
• FACEBOOK – https://www.facebook.com/settings/?tab=ads
• GOOGLE - https://www.google.com/settings/ads/anonymous

•

BING - https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads

NESTEBIME
Atkreipkite dėmesį, kad mes nekeičiame mūsų tinklalapio rinkimo ir duomenų naudojimo būdų, kai matome
signalą Do Not Track iš jūsų naršyklės.
Jeigu jūs nesate Europos pilietis, jūs turite teisę gauti asmeninę informaciją, kurią mes turime apie jus ir
pareikalauti ją keisti, atnaujinti arba ištrinti. Jeigu norite pasinaudoti šia teise, prašome susisiekti su mumis
per toliau nurodytą informaciją kontaktams.
Jeigu jūs esate Europos rezidentas, mes atsakome, kad apdorojame jūsų informaciją, kad įvykdytume galimas
sutartis arba kaip kitaip gintume savo teisėtus verslo interesus, kurie nurodyti anksčiau. Be to, atkreipkite
dėmesį, kad mūsų informacija bus perduota už Europos ribų, taip pat į Kanadą ir Jungtines Amerikos Valstijas.
PAKEITIMAI
Mes galime periodiškai naujinti konfidencialumo politiką, kad pavaizduotume, pavyzdžiui, mūsų praktikos
pakeitimus arba dėl kitų operacinių, teisinių arba norminių priežasčių.
SUSISIEKITE SU MUMIS
Norėdami gauti daugiau informacijos apie mūsų konfidencialumo taisykles, jeigu turite klausimų arba norite
pateikti skundą, prašome susisiekti su mumis elektroniniu paštu, adresu info@inventa-group.eu arba paštu,
toliau nurodytu adresu:
Stabu g. 30-30, LV-1011, Ryga, Latvija.

