
  

Privatumo politika 

„Carlsberg“ įmonių grupė supranta jūsų asmens duomenų saugumo svarbą ir yra 
įsipareigojusi gerbti jūsų privatumą bei apsaugoti jūsų asmens duomenis. 

Ši privatumo politika nustato, kaip UAB „Švyturys-Utenos alus“ naudoja jūsų asmens 
duomenis, bei pateikia priemones, kurias esame numatę, siekdami apsaugoti jūsų informaciją 
ir saugiai ją laikyti. 

Skirkite laiko išsamiai susipažinti su šia politika (bei mūsų Slapukų politika bei kitais šiuose 
dokumentuose nurodytais dokumentais, jei naudojatės mūsų tinklalapiais). 

Šioje privatumo politikoje pateikiami mūsų privatumo praktikos paaiškinimai, apimantys šias 
sritis: 

1. Kokius asmens duomenis renkame. 
2. Ką darome su jūsų asmens duomenimis. 
3. Kaip naudojame slapukus.  
4. Šios politikos naujinimai. 

 

1. Kokius asmens duomenis renkame 

Renkame ir tvarkome šiuos jūsų asmens duomenis:  

● Techninė informacija ♦ naršyklės tipą ir versiją, laiko juostos nustatymus, naršyklės 
įskiepio tipus ir versijas, operacinę sistemą ir platformą 

● Informacija apie jūsų apsilankymus mūsų tinklalapiuose ♦ Mūsų naudojamas 
trečių šalių „Google Analytics“ tinkalapio lankomumo statistikos stebėjimo įrankis savo 
slapukuose kaip atpažinimo informaciją sugeneruoja nuasmenintą identifikatorių, 
tačiau Jūsų asmens tapatybė nenustatoma. Kitaip tariant, informacija kaupiama 
anonimiškai. Šiuose slapukuose kaupiami duomenys, kaip naudotojai naudojasi 
mūsų tinklalapiu, įskaitant visą universaliojo adreso (URL) spustelėjimų srautą, 
ateinantį per mūsų tinklalapius arba iš jų (įskaitant datą ir laiką). Pagal šiuos 
duomenis sudaromos ataskaitos, padedančios tobulinti mūsų tinkalapį 

Asmens duomenų šaltiniai 

Visa informaciją bendrinę informaciją apie jus gauname tiesiogiai iš jūsų lankymosi mūsų 
tinklalapyje.  

 

2. Ką darome su jūsų asmens duomenimis 

Europos duomenų apsaugos įstatymai (Europos duomenų apsaugos įstatymai) įpareigoja 
mus nustatyti ir pranešti jums apie teisinį pagrindą, kuriuo naudojame jūsų asmens duomenis. 
Naudodami jūsų duomenis kiekvienu iš toliau paminėtų būdų, nurodome tikslą, kuriuo 
naudojame ir atskleidžiame šiuos duomenis, bei pagrindą, kuriuo vadovaujamės juos 
naudodami. Jūsų asmens duomenis naudojame šiais tikslais:  

● Tobulinti ir administruoti mūsų tinklalapius bei užtikrinti turinio aktualumą ♦ 
Užtikrinti, kad mūsų puslapius žiūrėtų ir su jais sąveikautų tik įstatymų nustatyto 
amžiaus sulaukę suaugę asmenys; tobulinti mūsų tinklalapių turinį ir užtikrinti, kad 
turinys jums ir jūsų kompiuteriui būtų pateikiamas pačiu efektyviausiu būdu; mūsų 
tinklalapiams administruoti bei vidaus veiklos tikslais, įskaitant nesklandumų šalinimo, 

  



  

duomenų analizės, testavimo bei tyrimų, statistikos ir apžvalgos tikslais; siekiant 
užtikrinti mūsų tinklalapių saugą ir saugumą; užtikrinti, kad mūsų tinklalapių turinys 
jums ir jūsų įrenginiui būtų pateikiamas pačiu efektyviausiu būdu, o tai gali būti susiję 
su jūsų tam tiktų asmens duomenų perdavimu analizės teikėjams ♦ 

Teisiniai pagrindai: teisėti interesai (sudaryti mums sąlygas administruoti mūsų tinklalapius 
bei teikti jums turinį ir paslaugas mūsų tinklalapiuose), teisinė prievolė 

Jei turite klausimų apie teisinius pagrindus, kuriais vadovaujamės, prašome susisiekti su 
mumis toliau pateiktame „Kontaktinių duomenų“ skyriuje nurodytais adresais. 

3. Kaip naudojame slapukus? 

Mūsų tinklalapiai naudoja slapukus, kad atskirtų jus nuo kitų naudotojų. Jie padeda mums 
suteikti jums gerą potyrį, lankantis mūsų tinklalapiuose, bei užtikrina, kad turinys būtų 
aktualus. Jei norite daugiau sužinoti apie mūsų slapukų naudojimą, prašome susipažinti su 
mūsų Slapukų politika. http://raudonuplytu.lt/raudonu-plytu-dirbtuves-slapuku-politika.pdf  

Kontaktiniai duomenys 

Savo pastabas ir pageidavimus dėl šios politikos siųskite adresu: info@svyturys.lt 

 

4. Šios politikos naujinimai 

Bet kuriuos priimtus šios privatumo politikos pakeitimus paskelbsime šiame puslapyje; tam 
tikrais atvejais apie juos informuosime el. paštu. Kviečiame dažnai apsilankyti šiame 
puslapyje, kad pamatytumėte visus šios privatumo politikos naujinimus ir pakeitimus. 

Ši privatumo politika paskutinį kartą atnaujinta 2018 m. gegužę. 
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