
SLAPUKŲ PRIVATUMO POLITIKA

Bendrosios nuostatos
1. UAB Educatus (toliau – Duomenų valdytojas), juridinio asmens kodas 304496988, buveinės adresas Islandijos pl. 32, Kaunas, tel. +370 688 33202, el. p.

smalsu@curiocity.lt, yra edukacinio pramogų centro „CurioCity“ (toliau – CurioCity) interneto svetainėje www.curiocity.lt (toliau – Svetainė) tvarkomų asmens duomenų
valdytoja, kuri užtikrina, kad Jums naudojantis Svetaine, Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos
reikalavimų;

2. Svetainės slapukų privatumo politika (toliau – Privatumo politika) reglamentuoja pagrindinius Svetainės lankytojų asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo
principus, susijusius su Svetainėje naudojamais slapukais. Privatumo politika gali būti keičiama be atskirto pranešimo ar įspėjimo;

3. Jūsų asmens duomenis Duomenų valdytojas tvarko vadovaudamasis 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, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės
apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatomis;

4. Duomenų valdytojo asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktinė informacija: tel. (8 37) 239 017, el. paštas duomenuapsauga@balticred.com;
5. Pagrindinės Privatumo politikoje vartojamos sąvokos:

5.1. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta pasinaudojant asmens
duomenimis, tokiais kaip vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, elektroninio pašto adresas, buvimo vietos duomenys, interneto identifikatorius ir kt.;

5.2. Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta pasinaudojant asmens duomenimis;
5.3. Tvarkymas – tai bet koks su asmens duomenimis atliekamas veiksmas ar veiksmų rinkinys (rinkimas, įrašymas, naudojimas, susipažinimas, saugojimas, atskleidimas ir

kt.).
Asmens duomenų tvarkymo tikslai, teisėtumo sąlygos

6. Duomenų valdytojas per Svetainę gautus Jūsų asmens duomenis tvarko šiais tikslais ir remiantis šiais pagrindais:
6.1. siekiant užtikrinti, kad galėtumėte naudotis Svetaine, bei siekiant pagerinti svetainės veikimą ir naudojimąsi ja, teisėto intereso pagrindu Duomenų valdytojas tvarko

interneto svetainės lankytojų asmens duomenis, kurie gaunami būtinųjų slapukų pagalba. Jeigu Duomenų valdytojas Svetainėje naudoja būtinuosius slapukus,
informacija apie juos pateikiama žemiau šioje Privatumo politikoje esančioje lentelėje;

6.2. siekiant, kad informacija, kuri rodoma Svetainėje, atitiktų Jūsų interesus, taip pat, kad Svetainės turinį tvarkantiems darbuotojams būtų aišku, kuris turinys aktualus ir
paklausus, Duomenų valdytojas tvarko Svetainės lankytojų asmens duomenis, kurie gaunami nebūtinųjų slapukų pagalba. Šie duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo
pagrindu. Jeigu Duomenų valdytojas Svetainėje naudoja nebūtinuosius slapukus, informacija apie juos pateikiama žemiau šioje Privatumo politikoje esančioje lentelėje.

7. Naudojamais būtinaisiais slapukais aktyvinamos Svetainės pagrindinės funkcijos. Jums atsisakius būtinųjų slapukų, svetainė gali tinkamai nefunkcionuoti. Nepateikus sutikimo
dėl nebūtinųjų slapukų naudojimo, nebus galimybės Svetainėje rodomų pranešimų ar kitaip Svetainę pritaikyti Jūsų asmeniniams poreikiams.

Asmens duomenų teikimas
8. Jūsų asmens duomenų neteikiame tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:

8.1. Jūsų asmens duomenis teikti tretiesiems asmenims įpareigoja įstatymai ir kiti teisės aktai;
8.2. teisėsaugos institucijoms ar kitiems asmenims esant teisiniam pagrindui, pagal jų prašymus, teisės aktų nustatyta tvarka;
8.3. Jūsų asmens duomenis galime perduoti mūsų pasirinktiems paslaugų teikėjams (IT sistemų priežiūros įmonėms, interneto svetainės talpinimo paslaugas teikiančioms

įmonėms, duomenų saugojimo paslaugas teikiančioms įmonėms, marketingo paslaugas teikiančioms įmonėms ir pan.). Mūsų pasirinkti paslaugų teikėjai Jūsų asmens
duomenis tvarko Duomenų valdytojo vardu ir pagal Duomenų valdytojo nurodymus;

8.4. Duomenų valdytojas Jūsų asmens duomenų neperduoda į trečiąsias valstybes ar tarptautines organizacijas, t. y. už Europos Sąjungos ribų, išskyrus atvejus, kai tai jį
įpareigoja atlikti teisės aktai ar teismai, arba kai yra naudojamas įrankis „Google Analytics“. Šio įrankio savininkas yra JAV įmonė „Google Inc.“, kuri asmens duomenis
tvarko, vadovaudamasi savo paslaugų teikimo sąlygomis ar privatumo politikomis, su kuriomis galite susipažinti https://support.google.com/analytics/answer/6004245 .
Minėtu atveju, „Google Inc.“ yra įsipareigojusi taikyti tinkamas priemones, siekdama užtikrinti Europos Sąjungos privatumo standartų reikalavimus, nurodytas
papildomose „Google Analytics“ įrankio naudojimo sąlygose.

Socialiniai tinklai
9. Visi asmens duomenys, kurie yra pasiekiami per CurioCity socialinių tinklų paskyras (įskaitant žinutes, socialinio tinklo paskyros laukų „Like“ ir „Follow“ naudojimas bei kt.),

valdomi atitinkamo socialinio tinklo paslaugos teikėjo. Rekomenduojame susipažinti su socialinių tinklų paslaugų tiekėjų privatumo politikomis. Šiuo metu CurioCity vardu
naudojamos paskyros yra šiuose socialiniuose tinkluose:

http://www.curiocity.lt
mailto:duomenuapsauga@balticred.com
https://support.google.com/analytics/answer/6004245


9.1. „Facebook“, kurios privatumo politika pateikiama adresu: https://www.facebook.com/privacy/explanation/
9.2. „Youtube“, kurios privatumo politika pateikiama adresu: https://policies.google.com/privacy?hl=en#application
9.3. „Instagram“, kurios privatumo politika pateikiama adresu: https://help.instagram.com/519522125107875/?helpref=hc_fnav

Asmens duomenų saugojimas
10. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis įgyvendiname reikiamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumo priemones, siekiant apsaugoti Jūsų asmens duomenis

nuo atsitiktinio ar neteisėto atskleidimo ar kitokio neteisėto tvarkymo;
11. Slapukų pagalba surinktus asmens duomenis saugosime slapuko galiojimo laikotarpiu. Pasibaigus slapukų galiojimo terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad nebūtų galima

jų atstatyti.

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimas
12. Teisės aktų nustatyta tvarka, kai asmens duomenys tvarkomi teisėto intereso pagrindu, Jūs turite teisę dėl su Jumis konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu

nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi (tokiu atveju Jūs galite netekti galimybės naudotis Svetainės turiniu). Nesutikus su asmens duomenų
tvarkymu, Duomenų valdytojas nebetvarko Jūsų asmens duomenų, išskyrus atvejus, kai Duomenų valdytojas įrodo, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių,
kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus. Kai duomenų tvarkymas grindžiamas Jūsų sutikimo
pagrindu, Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. Jūs taip pat turite
teisę prašyti leisti susipažinti su Jūsų asmens duomenimis, juos ištaisyti, teisės aktais numatytais atvejais juos ištrinti, apriboti duomenų tvarkymą, prašyti perkelti asmens
duomenis, kai tai techniškai įmanoma. Šiame punkte numatytas teises Jūs galite įgyvendinti kreipiantis į Duomenų valdytoją raštu 1 punkte nurodytu adresu ar atsiuntę
elektroniniu parašu pasirašytą prašymą 1 punkte nurodytu Duomenų valdytojo elektroninio pašto adresu ar duomenų apsaugos pareigūno elektroniniu paštu. Jeigu Jūs
manote, kad tai, kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenys, neatitinka galiojančių teisės aktų, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.

Slapukai
13. Slapukai yra mažos rinkmenos, siunčiamos į Jūsų naudojamo interneto tinklo naršyklę ir saugomos Jūsų įrenginyje. Slapukai perkeliami į Jūsų kompiuterį apsilankius

Svetainėje;
14. Apsilankius Svetainėje, slapukų pagalba gali būti tvarkomi lankytojo IP adresas, regionas iš kurio naršoma, atidaromos Svetainės adresas, dažniausiai skaitoma informacija

Svetainėje, naršyklės ir įrenginio tipas bei versijos, operacinės sistemos tipas ir versija, tinklalapis, kuriame lankytasi prieš apsilankant svetainėje, laikas, praleistas naršant
puslapiuose, prisijungimo laikas ir kt. duomenys.

15. CurioCity interneto svetainėje naudojami šie slapukai:
Slapuko pavadinimas Aprašymas Rūšis Paslaugos teikėjas Slapuko saugojimo terminas

_ga
Analitinis slapukas, registruojantis unikalų ID, kuris naudojamas
statistiniams duomenims apie tai, kaip lankytojas naudojasi svetaine,
generuoti

Nebūtinasis
slapukas

google-analytics.co
m 2 metai

_gat Analitinis slapukas, naudojamas užklausos dažniui ekseleruoti Nebūtinasis
slapukas

google-analytics.co
m 1 minutė

_gid
Analitinis slapukas, registruojantis unikalų ID, kuris naudojamas
statistiniams duomenims apie tai, kaip lankytojas naudojasi svetaine,
generuoti.

Nebūtinasis
slapukas

google-analytics.co
m 24 valandos

https://www.facebook.com/privacy/explanation/
https://policies.google.com/privacy?hl=en%23application
https://help.instagram.com/519522125107875/?helpref=hc_fnav


16. Keisdami savo interneto naršyklės nustatymus, Jūs galite kontroliuoti slapukų naudojimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip blokuoti ar pašalinti slapukus, o taip pat kitos
naudingos informacijos, susijusios su slapukų naudojimu, galite rasti interneto svetainėse http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. Visų slapukų blokavimas gali turėti
neigiamos įtakos Svetainės naudojimui.

17. Norėdami atsisakyti „Google Analytics“ slapukų, atsisiųskite ir įdiekite „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės plėtinį (angl. Opt-out Browser Add-on). „Google Analytics“
atsisakymo naršyklės plėtinys – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

