Vadovaujantis 2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojusiu Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu,
pateikiame Jums aktualią informaciją dėl interneto svetainėje www.buildme.lt renkamos bei
saugomos informacijos apie portalo lankytojus ir šios informacijos panaudojimo.
Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB „Build Me“, į. k. 304572877, adresas Konstitucijos pr.
3, Vilnius, info@buildme.lt , tel. nr. +370 639 11855.

Kokią informaciją mes renkame
Informaciją renkame naudodami Google Analytics įrankius bei slapukus. Mes renkame ir saugome
bei naudojame žemiau nurodytų rūšių informaciją:
• informaciją apie Jūsų apsilankymus šioje interneto svetainėje bei naudojimąsi šia interneto
svetaine, informaciją iš kur buvote nukreiptas, lankymosi trukmę ir puslapių žiūrėjimų skaičių;
Kadangi turite galimybę užpildyti bei atsiųsti užklausas todėl renkame ir šią informaciją:
• informaciją, kurią Jūs suteikiate mums pildydami registracijos formas, teikdami paklausimus,
pranešimus ir užsiprenumeruodami naujienlaiškius, t. y. vardas, pavardė, el.p. adresas, tel. nr.,
žinutės turinys, IP adresas.
Šią informaciją tvarkome siekdami atsakyti į Jūsų pateiktas užklausas, pateikti Jums aktulius
duomenis ir pasiūlymus. Šių duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – Jūsų sutikimas su mumis
susisiekti. Todėl informaciją, susijusią su Jūsų užpildytomis užklausomis, kontaktiniais
duomenimis, saugosime tik prieš tai gavę Jūsų sutikimą.
Jūsų duomenis saugosime ir laikysime saugiai. Duomenis gali peržiūrėti ir tvarkyti mūsų komanda,
svetainės turinio patalpinimo tiekėjai, rinkodaros paslaugų tiekėjai. Asmens duomenų tvarkytojas
UAB „Build Me“, į. k. 304572877, adresas Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
Duomenys, dėl kurių tvarkymo bus pareikštas Jūsų nesutikimas, nustosime tvarkyti. Šiuo el. paštu
info@buildme.lt galite pasikreipti dėl surinktos informacijos apie Jus pateikimą bei kreiptis dėl
duomenų ištaisymo, panaikinimo, duomenų tvarkymo apribojimo, arba atšaukti duotus sutikimus, o
taip pat jei taikoma, įgyvendinti teisę į duomenų perkeliamumą.
Statistinė, Google Analytics įrankiais ir kitų slapukų pagalba, surinkta informacija naudojama iki 12
mėnesių laikotarpiui, slapukai Jūsų įrenginiuose taip pat išlieka iki 3 metų laikotarpio, kiti
surenkami duomenys saugomi iki 12 mėnesių laikotarpiui.
Skundą siųsti galite valstybinei asmens duomenų inspekcijai, A. Juozapavičiaus g. 6, 09310
Vilnius, el. paštas ada@ada.lt.

Slapukai
Tam, kad galėtume pasiūlyti Jums visavertes paslaugas mūsų svetainėje, Jūsų kompiuteryje
(įrenginyje) įrašome informaciją (slapukus, angl. "cookies"). Įrašytą informaciją naudosime
atpažindami Jus, rinkdami svetainės lankomumo statistiką.
Svetainė panaudodama slapukus, kurie laikomi vartotojų kompiuteriuose, generuojama su mūsų
interneto svetaine ir renką susijusią informaciją, kuri vėliau yra naudojama kurti ataskaitas apie

naudojimąsi mūsų interneto svetaine. Su Google privatumo politika galite plačiau susipažinti
čia: http://www.google.com/privacypolicy.html .
Slapuką sudaro informacija, tinklo tarnybinės stoties siunčiama interneto naršyklei ir laikoma
naršyklėse. Tai leidžia tinklo tarnybinei stočiai identifikuoti ir sekti interneto naršyklę. Naudojame
Google Analytics. Plačiau apie Google Analytics galite sužinoti čia:
(https://support.google.com/analytics/answer/1012034?hl=lt&ref_topic=6157800 )
Galite
kontroliuoti
ir
ištrinti
slapukus.
Išsamesnė
informacija
pateikiama
adresu aboutcookies.org arba allaboutcookies.org. Taip pat turite teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir
naudojama informacija (slapukai) Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios
svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos.
Kokie slapukai dar yra naudojami?
Svetainėje taip pat naudojamės Google Adsense interesais paremtas reklamas. Google seks Jūsų
veiksmus internete naudodama slapukus ir tokiu būdu parinks Jums tinkančias reklamas. Peržiūrėti
arba
ištrinti
interesų
kategorijas,
susietas
su
Jūsų
naršykle
galite:
http://www.google.com/ads/preferences/
arba
jų
atsisakyti
http://www.google.com/privacy_ads.html.
Slapukus naudojame siekiant užtikrinti svetainės funkcionalumą, bei statistiniais, rinkodaros
tikslais, pagal lankytojo naršymo svetainėje istoriją pritaikyti lankytojui internete rodomą
reklamą, turint Jūsų sutikimą.

Slapukų naudojimo teisinis pagrindas – teisėti interesai, kurie leidžia užtikrinti techninį portalo
svetainės funkcionalumą. Jeigu slapukai naudojami lankytojų parinktims įsiminti – statistiniai ir
rinkodaros tikslai, prieš tai gavus Jūsų sutikimą.
Jūsų asmeninių duomenų naudojimas
Asmeniniai duomenys, pateikti šioje interneto svetainėje, bus naudojami tikslams, nurodytiems
šioje privatumo politikoje. Mes galime naudoti jūsų asmeninę informaciją šiems tikslams:
• Interneto svetainei administruoti;
• Jūsų naršymo patirčiai gerinti, pritaikydami šią interneto svetainę asmeniniams poreikiams;
• turint Jūsų sutikimą siųsti Jums el. paštu mūsų naujienlaiškius, susisiekti su Jumis telefonu;
Politikos pakeitimai
Pasiliekame teisę atnaujinti šią privatumo politiką paskelbdami naują versiją savo interneto
svetainėje.
Paspausdami sutinku, Jūs patvirtinate, kad esate susipažinę su šiomis sąlygomis, ir sutinkate, kad
Jūsų asmens duomenys būtų naudojami, tvarkomi ir siunčiami pranešimai Jums bei su Jumis
susisiekiama šiose sąlygose nustatyta tvarka.

