LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO
INTERNETO SVETAINIŲ PRIVATUMO POLITIKA
Lietuvos standartizacijos departamentas, juridinio asmens kodas 188640467, buveinės adresas
Algirdo g. 31, Vilnius, įsipareigoja užtikrinti Jūsų asmeninės informacijos saugumą ir Jūsų teisių
apsaugą, Jums naudojantis mūsų interneto svetainėmis www.lsd.lt, http://live.lsd.lt/smis,
http://live.lsd.lt/smis ir https://eshop.lsd.lt (toliau – svetainėmis) ir jose esančiu turiniu.
Įgyvendindamas šias pareigas, Lietuvos standartizacijos departamentas (toliau –
Departamentas) vadovaujasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu,
Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens
duomenų ir privatumo teisinę apsaugą.
Departamento svetainių privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato svetainių
lankytojų duomenų tvarkymo taisykles. Privatumo politika gali būti keičiama ir tobulinama be
atskiro pranešimo ar įspėjimo.
Lankydamiesi mūsų svetainėse ir pateikdami savo informaciją ir papildomus sutikimus, kai to
reikia pagal Privatumo politiką, Jūs mums suteikiate teisę rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Jūsų
duomenis tokios apimties ir tokiais tikslais, kaip numatyta Privatumo politikoje.
Jei Jums kiltų su Privatumo politika ar joje aprašytais dalykais susijusių klausimų, kreipkitės
el. p. duomenuapsauga@lsd.lt arba tel. 8 5 279 1143, +370 659 93 229.
Privatumo politika netaikoma Departamento svetainėse pateikiamoms nuorodoms į kitų
asmenų interneto svetaines, todėl rekomenduojame pasidomėti minėtų svetainių privatumo politika
ar taisyklėmis.
Privatumo politika nustato:

kokiais būdais ir kokią informaciją apie Jus gali rinkti Departamentas;

kokiais tikslais Departamentas naudoja apie Jus surinktą informaciją;

kiek laiko Departamentas saugos Jūsų asmeninę informaciją;

ar informacija apie Jus bus perduodama kitiems asmenims;

kokias teises Jūs turite ir kaip jas galite įgyvendinti;

kokius slapukus renka, naudoja ir saugo Departamentas;
Renkama informacija
Mes renkame duomenis apie Jus:
 Jums patiems pateikus duomenis apie save registruojantis mūsų svetainėse ar kitu būdu;
 automatiškai Jums kiekvieną kartą lankantis mūsų svetainėse;
Jūsų pačių pateikiami duomenys
Departamentas kaupia ir saugo asmens duomenis, kuriuos Jūs patys pateikiate apie save
registruodamiesi mūsų svetainėse ir kurdami savo paskyrą: vardas, pavardė, elektroninio pašto
adresas, vartotojo prisijungimo vardas.
Dėl paskyros ištrynimo galite kreiptis šiuo el. p. duomenuapsauga@lsd.lt. Jūsų paskyra bus
ištrinta ne vėliau kaip per dvi darbo dienas po kreipimosi nurodytu el. p. Ištrynus paskyrą,
Departamentas neteks visos Jūsų pateiktos asmeninės informacijos.
Automatinis rinkimas
Automatiniu būdu gali būti renkami tokie Jūsų asmens duomenys: IP adresas, vartotojo
prisijungimo vardas.
Jūs galite reikalauti, kad mes ištrintume visus apie Jus automatiškai surinktus ir tvarkomus
duomenis, kreipdamiesi el. p. duomenuapsauga@lsd.lt. Tokie duomenys bus ištrinti ne vėliau kaip
per dvi darbo dienas po kreipimosi nurodytu el. p.
Informacijos rinkimo tikslai
Departamentas automatiškai renka apie Jus duomenis kiekvieną kartą Jums apsilankant jo
svetainėse, kad:
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svetainių veikimas būtų patogus, efektyvus ir atitiktų Jūsų poreikius;
būtų užtikrintas sklandus svetainių administravimas (pavyzdžiui, Jums siunčiant
prisijungimo prie paskyros duomenų priminimus, pranešant apie svetainių laikiną
neveikimą, kitus trikdžius ir kt.);
laiku ir tinkamai būtų pateikti atsakymai į Jūsų užklausas ir prašymus;
Jums būtų pateikta įdomių pasiūlymų ir aktualios informacijos;
Departamentas galėtų su Jumis susisiekti dėl bet kokios Jūsų pateiktos informacijos;
Departamentas galėtų vykdyti statistinę ir kitą analizę nuolat tobulindamas svetainių turinį ir
jose teikiamas paslaugas.

Saugojimo terminas
Jūsų asmeninę informaciją saugosime ne ilgiau, negu tai būtina šioje Privatumo politikoje
nurodytiems tikslams, bet ne ilgiau kaip 1 metus nuo paskutinio aktyvaus veiksmo. Aktyvus
veiksmas – tai prisijungimas prie savo paskyros arba naujienlaiškio atidarymas, jei asmuo yra
išreiškęs sutikimą gauti naujienlaiškį.
Duomenų perdavimas
Jūsų pateikti asmens duomenys jokiu būdu nebus perduodami trečiosioms šalims, išskyrus
įstatymų numatytus atvejus, kai toks perdavimas yra būtinas (pvz., teisėsaugos institucijoms,
teismui).
Duomenų perdavimas trečiosioms šalims taip pat gali būti vykdomas esant išankstiniam Jūsų
sutikimui.
Jūsų teisės
Be kitų šioje Privatumo politikoje nurodytų teisių, Jūs turite teisę:
 susipažinti su savo pagal šią politiką renkamais asmens duomenimis, kuriuos tvarko
Departamentas;
 sužinoti, iš kokių šaltinių ir kokie asmens duomenys surinkti ir kokiu tikslu jie tvarkomi,
kokiems duomenų gavėjams jie teikiami ar buvo teikti per pastaruosius 6 mėnesius;
 susipažinę su savo asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti neteisingus ir netikslius asmens
duomenis;
 nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu; tokiu atveju Jūs galite netekti galimybės
naudotis mūsų svetainės turiniu;
 reikalauti apriboti duomenų tvarkymą;
 reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai
duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų bei šios Privatumo politikos nuostatų;
 atšaukti duotą sutikimą dėl slapukų, naujienlaiškių siuntimo.
Gavę tokį Jūsų prašymą ar nurodymą, mes ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų pateiksime
atsakymą tokiu būdu, kokiu prašymas ar nurodymas buvo gautas, ir atliksime Jūsų nurodytus
veiksmus ar motyvuotai atsisakysime juos atlikti. Departamentas šias Jūsų teises įgyvendina
nemokamai.
Jeigu mums kyla abejonių dėl Jūsų pateiktų asmens duomenų teisingumo, galime sustabdyti
šių duomenų tvarkymą, juos patikrinti ir patikslinti. Tokie asmens duomenys būtų naudojami tik
siekiant patikrinti jų teisingumą.
Jūsų prašymas, klausimas ar nurodymas Departamentui turi būti pateikiamas vienu iš šių būdų:
 registruotu paštu, siunčiant adresu: Algirdo g. 31, 03219 Vilnius;
 el. p. duomenuapsauga@lsd.lt, pasirašytas kvalifikuotu el. parašu;
 per el. pristatymo informacinę sistemą.
Gindami savo pažeistas teises, susijusias su asmens duomenų teisine apsauga, Jūs turite teisę
pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.ada.lt).
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