
Privatumo politika 
 

Gerbiame ir saugome kiekvieno svetainės lankytojo privatumą ir įsipareigojame sąžiningai bei teisėtai tvarkyti 
ir prižiūrėti jūsų pateiktus duomenis. Jūsų duomenis, kuriuos renkame interneto svetainėje 
www.vilniusjts.eu, tvarko viešoji įstaiga Jungtinis techninis sekretoriatas (toliau – Sekretoriatas), buveinės 
adresas – Konstitucijos pr. 7, Vilnius, Lietuva. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis vadovaujamės Bendruoju 
duomenų apsaugos reglamentu bei Lietuvos Respublikos teisės aktais reglamentuojančiais asmens duomenų 
apsaugą. 
 Naudodamiesi mūsų interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis arba mums pateikdami bet kokius savo 
duomenis, sutinkate, kad minėti duomenys bus naudojami šioje politikoje nustatyta tvarka.  
 

Kokią informaciją mes renkame? 
Mes galime rinkti, saugoti ir naudoti žemiau nurodytų rūšių informaciją: 

1. Informaciją, kurią mums pateikiate registracijos  į Sekretoriato veiklas (seminarus, mokymus, kitus 
renginius) metu (vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefonas, atstovaujama institucija). 

2. Informaciją apie Jūsų kompiuterį ir apie Jūsų apsilankymus šiame portale bei naudojimąsi šiuo portalu 
(įskaitant Jūsų IP adresą). 

3. Informaciją, kurią Jūs suteikiate mums tikslu prenumeruoti mūsų interneto svetainės paslaugas, 
pranešimus el.paštu ir/arba naujienlaiškius. 

4. Bet kokią kitą informaciją, kurią Jūs savo pasirinkimu siunčiate mums. 
 

Slapukai 
Informuojame, kad mūsų internetiniame tinklapyje yra naudojami slapukai, kuriais siekiame pagerinti Jūsų 
naršymo patirtį. Slapukai (angl. cookies) - tai nedideli failai, kuriuos jūsų naudojamo įrenginio naršyklė priima 
iš svetainės, kurioje lankotės, ir išsaugo Jūsų įrenginyje.  
  
Mūsų svetainėje naudojami šie slapukai: 

• veikimą gerinantys (sesijos) slapukai. Jie skirti pagerinti svetainės veikimą ir renka bendro pobūdžio 
(anoniminę) informaciją apie naudojimąsi interneto svetaine; 

• nuolatiniai slapukai (stebėjimo slapukai iš „Google Analytics“). Šie slapukai naudojami analizuoti svetainės 
lankytojų elgseną ir rinkti bendro pobūdžio (anoniminę) informaciją apie svetainės lankytojų skaičių, 
aplankytus puslapius bei laiko, praleisto mūsų svetainėje, trukmę. 
 
Atkreipiame dėmesį, kad daugelis naršyklių yra nustatytos taip, kad slapukus priimtų automatiškai. Turėdami 
informacijos, kaip ir kam jie naudojami, galite apsispręsti, ar slapukus pasilikti, ar juos naršyklėje išjungti. 
Nenorėdami gauti slapukų, galite nustatyti savo naršyklę atmesti visus slapukus arba siųsti įspėjimą, kai yra 
sukuriamas slapukas 
 

Jūsų asmeninių duomenų naudojimas 
Asmeniniai duomenys, pateikti šiame portale, bus naudojami tikslams, nurodytiems šioje privatumo 
politikoje. Mes galime naudoti jūsų asmeninę informaciją šiems tikslams: 

1. Informuoti apie Sekretoriato renginius ir veiklas, į kurias buvo užsiregistruota, bei užtikrinti tinkamą 
jų įgyvendinimą. Esant Jūsų sutikimui informuosime apie kitus numatomus renginius. Registracijos į 
renginius metu surinktus asmens duomenis Sekretoriatas tvarkys ir saugos ES bendradarbiavimo 
programos, iš kurios finansuojamas renginio organizavimas, finansavimo sąlygose nustatytą terminą. 

2. Jūsų naršymo patirčiai gerinti, pritaikantį portalą asmeniniams poreikiams; 
3. Turint Jūsų sutikimą siųsti Jums mūsų naujienlaiškį el. paštu, kuris, mūsų manymu, gali būti Jums 

įdomus (naujienlaiškio bet kada galite atsisakyti). Naujienlaiškio prenumeratorių duomenys tvarkomi 
ir saugomi tol, kol Jūs pageidaujate gauti mūsų naujienlaiškius; 

4. Trečiosioms šalims suteikti statistinę informaciją apie portalo naudotojus, tačiau ši informacija nebus 
naudojama atskiram naudotojų identifikuoti; 



5. Be jūsų sutikimo mes neteiksime jūsų asmeninių duomenų trečiosioms šalims, prieš tai negavę Jūsų 
sutikimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus mes privalėsime tai padaryti. 

 

Kokios jūsų teisės? 
Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias teises: 

• žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą; 
• susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; 
• reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens 

duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos asmens duomenų 
teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų; 

• nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys. 
Jei norite šiomis teisėmis pasinaudoti, kreipkitės žemiau nurodytais kontaktais. 
 

Politikos pakeitimai 
Mes galime atnaujinti šią privatumo politiką paskelbdami naują jos versiją šioje svetainėje, todėl siūlome 
Jums periodiškai ją peržiūrėti.  
 

Trečiųjų šalių interneto svetainės 
Šiame portale yra nuorodų į kitas interneto svetaines. Mes nesame atsakingi už trečiųjų šalių interneto 
svetainių privatumo politikas ar praktikas. 
 

Susisiekite su mumis  

Kilus klausimams dėl šioje privatumo politikoje pateiktos informacijos, maloniai prašome kreiptis Jums 
patogiu būdu: paštu – Konstitucijos per. 7, Vilnius, el. paštu info@vilniusjts.eu arba tel. (8-5) 261 04 77. 
 
 


