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Bendroji Schüco Lietuva UAB privatumo politika 
 
 
1. Asmens duomen ų rinkimas 
 
Džiaugiamės, kad domitės „Schüco International KG“ („Schüco“). Mums svarbi jūsų asmeninių 
duomenų apsauga. Dėl to šiame puslapyje informuojame, pavyzdžiui, apie tai, kokius asmeninius 
duomenis renkame, kai jūs naudojatės šiuo puslapiu. Asmeniniai duomenys – tai visi su jumis 
susiję duomenys, pvz., jūsų vardas ir pavardė, adresas, el. pašto adresas ir naudotojo elgsena.  
Perduodant konfidencialų turinį mūsų svetainėje naudojamas SSL arba TLS šifravimas. 
 
Šį dokumentą galima atsisiųsti ir išsaugoti PDF formatu: Nuoroda. Norėdami atidaryti PDF failą, 
turite turėti nemokamą programą „Adobe Reader“ (www.adobe.de) ar panašią programą, kuri 
atpažįsta PDF formatą. Dokumentą taip pat galima išspausdinti.   
 
 
2. Atsakinga duomen ų rinkimo ir tvarkymo įstaiga 
 
Pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (DSGVO) 4 str. 7 d. atsakinga įstaiga yra: 
 
Schüco Lietuva UAB  
Upės g. 21 
08127 Vilnius 
Lietuva 
Tel.: +370 5 2603026 
El. paštas: info@schueco.lt 
Interneto svetainė: www.schueco.lt 
 
Duomenų apsaugos priežiūros pareigūno kontaktiniai duomenys: 
 
Schüco Lietuva UAB 
Rasa Pobedinskaitė 
Upės g. 21 
08128 Vilnius 
Lietuva 
 
Jei turite klausimų ar pasiūlymų dėl duomenų apsaugos, galite siųsti el. laišką adresu: 
 
info@schueco.lt 
 
 
3. Jūsų teis ės  
 
(1) Turite šias teises, susijusias su jūsų asmeniniais duomenimis:  
 
a) teisę gauti informaciją; 
b) teisę ištaisyti;  
c) teisę ištrinti (teisė būti pamirštam); 
d) teisę apriboti tvarkymą; 
e) teisę perkelti duomenis; 
f) teisę nesutikti; 
g) teisę atšaukti sutikimą naudoti duomenis. 
 
(2) Taip pat turite teisę duomenų apsaugos tvarkymo priežiūros institucijai pateikti skundą dėl 
mūsų tvarkomų duomenų.  
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4. Asmens duomen ų rinkimas, kai lankot ės mūsų interneto svetain ėje  
 
(1) Jei mūsų interneto svetainėje lankotės tik norėdami gauti informacijos, t. y. jei 
nesiregistruojate arba informacijos neperduodate kitokiu būdu, renkame tik jūsų naršyklės mūsų 
serveriui perduodamus asmeninius duomenis. Kitokio pobūdžio duomenų rinkimas ir tvarkymas 
atliekamas siekiant konkrečių tikslų. To gali reikėti dėl techninių priežasčių, sutarties vykdymo 
reikalavimų ar jūsų aiškiai išreikšto noro. Jei mūsų interneto svetainėje naudositės specialiomis 
paslaugomis, turėsime gauti jūsų sutikimą rinkti ir tvarkyti duomenis.  
 
Stebėdami savo interneto svetainę renkame toliau išvardytus duomenis, kurie yra reikalingi dėl 
techninių dalykų, būtinų mūsų tinklalapiui rodyti ir stabilumui bei saugumui užtikrinti. Duomenys 
taip pat naudojami nustatant svetainės klaidas. Todėl duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra 
Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (DSGVO) 6 str. 1 dalis:  
 

- IP adresas; 
- užklausos data ir laikas; 
- laiko juostos skirtumas nuo Grinvičo laiko (GMT); 
- užklausos turinys (konkretus puslapis);  
- prieigos būsena / HTTP būsenos kodas; 
- tam tikru laikotarpiu perduotas duomenų kiekis; 
- tinklalapis, iš kurio pateikiama užklausa; 
- naršyklė; 
- operacinė sistema ir jos sąsaja bei naršyklės programinės įrangos kalba ir versija. 

 
(2) Be to, kad mūsų tinklalapiu naudojamasi tik informaciniais tikslais, siūlome įvairias paslaugas, 
kuriomis galite naudotis, jei jus domina ir jūs sutinkate su duomenų tvarkymu (teisinis pagrindas: 
Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (DSGVO) 6 str. 1 dalis a punktas), pavyzdžiui, 
naujienlaiškio siuntimas pagal šios privatumo politikos 6 skyrių. 
 
Norėdami tai padaryti, turite pateikti kitus asmeninius duomenis, kuriuos naudojame teikdami 
atitinkamą paslaugą arba bandydami su jumis susisiekti, taip pat duomenų tvarkymo principus, 
išdėstytus šioje duomenų apsaugos deklaracijoje.  
Jei nepateiksite reikiamos informacijos, galbūt negalėsime teikti mūsų paslaugų. 
 
Dėl išsamesnės informacijos, pavyzdžiui, sutikimo, prieštaravimo ir atšaukimo, prašome 
perskaityti mūsų duomenų apsaugos paaiškinimus,  
 

• prisijungimo vardu apsaugotoje darbo biržos srityje  
• „Mano kompiuteris“ 

 
(3) Slapukai 
Be anksčiau minėtų duomenų, kai naudojatės mūsų svetaine, jūsų kompiuteryje saugomi 
slapukai. Slapukai yra maži tekstiniai failai, priskirti ir saugomi jūsų naudojamos naršyklės 
standžiajame diske bei iš vietos, kurioje patalpinamas slapukas (tai sprendžiame mes), 
perduodama tam tikra informacija. Slapukai jūsų kompiuteryje negali paleisti programų ar 
perduoti virusų. Jie reikalingi tam, kad internetinis pasiūlymas naudotojui būtų draugiškesnis ir 
veiksmingesnis. 
 
Slapukų naudojimas: 

a) šis tinklalapis naudoja tokių tipų slapukus, kurių apimtis ir veikimo būdas paaiškinti toliau: 

 

– laikini / seanso slapukai (žr. b); 

– Nuolatiniai slapukai (žr. c). 
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b) laikini slapukai automatiškai ištrinami, kai uždarote naršyklę. Tai visų pirma taikoma sesijos 
slapukams. Jie saugo vadinamąjį seanso ID, su kuriuo įvairios jūsų naršyklės užklausos gali būti 
priskirtos bendram seansui. Tai leis atpažinti jūsų kompiuterį, kai grįšite į mūsų tinklalapį. Seanso 
slapukai ištrinami, kai atsijungiate arba uždarote naršyklę. 

 

c) nuolatiniai slapukai (pvz., funkcija „likti prisijungus šiame kompiuteryje“) lieka jūsų prietaise ir 
automatiškai ištrinami po nustatyto laikotarpio, kuris gali skirtis priklausomai nuo slapuko. 
Slapukus galite bet kada ištrinti savo naršyklės apsaugos parametruose. 

 

d) Mūsų tinklalapyje duomenys yra renkami ir apdorojami anonimiškai siekiant nuolat tobulinti ir 
analizuoti mūsų svetainę. Tam naudojamas „Webtrekk GmbH“ žiniatinklio analizės įrankis 
„Webtrekk“. „Webtrekk“ kaip TÜV sertifikuotas paslaugų teikėjas naudoja tik Vokietijos serverius. 
Kuriant anoniminius naudojimo profilius, generuojami pseudonimai. Pseudonimizavimo metu 
pavadinimas arba kita identifikavimo funkcija visiškai pakeičiama, todėl negalima nustatyti 
atitinkamo asmens tapatybės. Tai apima slapukų naudojimą, kai renkami ir saugomi duomenys 
pseudonimų forma. Slapukai yra maži tekstiniai failai, kurie yra saugomi standžiajame diske, 
priskirti jūsų naudojamai naršyklei, ir kurie pateikia tam tikrą informaciją asmeniui, kuris nustato 
slapuką. 

Duomenys jokiu būdu nenaudojami lankytojui asmeniškai identifikuoti (kiek tai techniškai 
įmanoma) arba su pseudonimo asmeniu susijusiems duomenims nustatyti. 

Šio duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra 6 straipsnio 1 dalis. f) Bendrasis duomenų 
apsaugos reglamentas (BDAR) kartu su Telemedia akto (TMG) 15 straipsniu. Mūsų interesas yra 
šios svetainės pagrindinių funkcijų veikimas ir garantija. 

 

Teisė pareikšti prieštaravimą pagal Telemedia akto 15 straipsnį 

Pagal Telemedia akto 15 straipsnį svetainės lankytojai gali prieštarauti, kad būtų išsaugoti jų 
anonimiškai įrašyti duomenys ir kad jie būtų įrašomi ateityje. 

Galite bet kuriuo metu paprieštarauti šiam pseudonimiškam duomenų tvarkymui, kad jūsų 
apsilankymai mūsų svetainėje nebebūtų registruojami. Tam reikia aktyvinti „Opt-Out-Cookie“ 
(atsisakymo) slapuką. Patvirtinkite šį mygtuką, jei norite prieštarauti pseudonimų duomenų 
tvarkymui: 

„Opt-Out-Cookie“ (atsisakymo) slapuko nustatymas 

Jūsų prieštaravimas gali būti svarstomas tik tuo atveju, jei „Opt-Out-Cookie“ (atsisakymo) 
slapukas išliks jūsų kompiuteryje. Atkreipkite dėmesį, kad kai ištrinate slapukus, ištrinamas „Opt-
Out-Cookie“ (atsisakymo) slapukas. Jei naudojate daugiau nei vieną kompiuterį, prieštaravimo 
slapuką turite aktyvinti kiekviename įrenginyje. 

 
 
5. Asmenini ų duomen ų ištrynimas ir blokavimas 
 
Jūsų duomenys bus ištrinti tuomet, kai jie nebebus reikalingi tam tikslui, kuriuo buvo surinkti. 
Svetainę naudojant tik dėl informacijos, IP adresas bus ištrintas ne vėliau kaip po 7 dienų iš visų 
sistemų, naudojamų šiai svetainei veikti. Iš likusių duomenų mes negalime atkurti sąsajos su 
asmeniu.  
 
Naudodamiesi kitomis mūsų svetainės paslaugomis, jūsų duomenys paprastai saugomi mūsų 
naudotojų valdymo sistemose. Jie reguliariai tikrinami, ar duomenys gali būti ištrinti. Jei 
duomenys kliento ar interesanto santykių kontekste daugiau nereikalingi arba viršija numatytą 
interesą, mes ištrinsime susijusius duomenis, jei nebus įstatymuose nustatytų saugojimo 
reikalavimų.  
 
Jūsų duomenys bus ištrinti ir tuomet, jei jų saugojimas yra neleistinas (pvz., jei duomenys yra 
neteisingi ir jų neįmanoma pataisyti). Ištrynimas gali būti pakeistas blokavimu, jei atsiranda 
teisinių ar faktinių kliūčių (pvz., specialieji saugojimo reikalavimai). 
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6. Duomen ų perdavimas tre čiosioms šalims 
 
Duomenys, kuriuos pateikiate mums, iš esmės neperduodami trečiosioms šalims. Visų pirma 
duomenys neperduodami trečiosioms šalims jų reklamos tikslais.  
 
Tačiau mes galime pasitelkti paslaugų teikėjus, reikalingus, pavyzdžiui, techninei priežiūrai ar 
paslaugoms, susijusioms su mūsų svetainės plėtra, šiai svetainei veikti ar kitiems mūsų 
produktams. Mes juos kruopščiai atsirenkame ir patikime teikti paslaugas, jie yra apriboti mūsų 
nurodymų ir reguliariai tikrinami. 
 
 
7. Naujienlaiškis / reklama  
  
(1) Jums sutikus, galite užsiprenumeruoti mūsų naujienlaiškį, informuosiantį apie aktualius mūsų 
pasiūlymus. 
 
(2) Savo naujienlaiškio registracijai naudojame vadinamąją „Double-opt-in“ procedūrą. Tai reiškia, 
kad užsiregistravus nurodytu el. pašto adresu atsiųsime el. laišką, kuriame prašysime patvirtinti, 
kad pageidaujate gauti naujienlaiškį. Jei registracijos nepatvirtinate per 48 valandas, jūsų 
informacija blokuojama ir automatiškai ištrinama praėjus vienam mėnesiui. Be to, mes saugome 
jūsų naudotus IP adresus ir registracijos patvirtinimo momentus. Procedūros tikslas – įrodyti jūsų 
registraciją ir prireikus informuoti apie galimą piktnaudžiavimą jūsų asmens duomenimis. 
 
(3) Vienintelis naujienlaiškio siuntimo reikalavimas yra nurodyti savo el. pašto adresą. Papildomų, 
atskirai pažymėtų duomenų pateikimas yra savanoriškas ir naudojamas asmeniškai kreiptis į jus 
arba suteikti papildomos informacijos. Kai patvirtinsite, išsaugosime jūsų el. pašto adresą, 
norėdami išsiųsti naujienlaiškį. Teisinis pagrindas yra Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas 
(DSGVO) 6 str. 1 skirsnio 1 a punktas. 
 
(4) Bet kuriuo metu savo sutikimą siųsti naujienlaiškį galite atšaukti ir atsisakyti jo prenumeratos. 
Atšaukti galite paspaudę nuorodą, pateiktą kiekviename naujienlaiškyje, naudodami šią formą 
tinklalapyje, elektroninio pašto adresu newsletter@schueco.com arba žinute, siunčiama 
nurodytoje kontaktinių duomenų skiltyje. 
 
(5) Kitose mūsų interneto svetainės vietose galite išreikšti sutikimą gauti daugiau reklamos 
(elektroniniu paštu, telefonu, paštu). Jei norite gauti šį susitarimą, bus reikalingi duomenys, kurių 
prireiks norint su jumis susisiekti (pvz., el. pašto adresas, telefono numeris, adresas). Jei 
užsiregistruosite, naudosime 6 skirsnyje (2) aprašytą „Double-Opt-In“ procedūrą.  
 
(6) Be abejonės, bet kada galite paprieštarauti, kad jūsų asmeniniai duomenys būtų tvarkomi 
reklamos tikslais net ir gavus leidimą. Savo prieštaravimą dėl reklamos siųskite elektroniniu paštu 
info@schueco.lt.  
 
 
8. Socialin ės žiniasklaidos piktogramos interneto svetain ės porašt ėje  
 
Įprastai socialinių tinklų paruošti mygtukų tipai (pavyzdžiui, „Facebook“ mygtukas „Like“) iš karto 
perkelia asmens duomenis į atitinkamą socialinį tinklą, kai naudotojas apsilanko svetainėje, 
kuriame yra socialinės žiniasklaidos mygtukas.  
 
Mes to nedarome. Mūsų svetainės poraštėje papildinio mygtukų nėra. Čia yra tik piktogramos. 
Jos turi išorinę nuorodą į atitinkamas socialinės žiniasklaidos platformas, kai tik jas paspausite. 
Tik tuomet save susiejate su atitinkamomis platformomis, jei save aktyvinate ją paspausdami ir, 
jei reikia, užsiregistruojate atitinkamoje platformoje. Asmeniniai duomenys dėl įtrauktų piktogramų 
į socialinės žiniasklaidos platformas, apsilankius mūsų svetainėje, neperduodami. 
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9. Duomen ų apsaugos paaiškinimas naudojantis „YouTube“ 
 
Mūsų interneto svetainėje yra integruoti „YouTube“ komponentai. „YouTube“ yra internetinių 
vaizdo įrašų portalas, leidžiantis vaizdo įrašų leidėjams ten nemokamai talpinti vaizdo įrašus ir 
kitiems naudotojams juos taip pat nemokamai žiūrėti, vertinti ir komentuoti. „YouTube“ leidžia 
skelbti visų tipų vaizdo įrašus, kad būtų galima rasti ir filmus, ir televizijos laidas, taip pat ir 
muzikinius vaizdo įrašus, prisegtukus ar naudotojo sukurtus vaizdo įrašus, pasiekiamus per 
interneto portalą. 
 
„YouTube“ valdanti bendrovė yra „YouTube, LLC“, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, JAV. 
„YouTube, LLC“ yra „Google Inc.“ patronuojamoji įmonė, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain 
View, CA 94043-1351, JAV. 
 
Kiekvienas apsilankymas viename iš šios svetainės, kuriai vadovauja už duomenų tvarkymą 
atsakingas asmuo, puslapių ir kurioje įdiegtas „YouTube“ komponentas („YouTube“ vaizdo 
įrašas), automatiškai suaktyvins besilankančiojo IT sistemos interneto naršyklę, atsiųsdamas iš 
„YouTube“ atitinkamo „YouTube“ komponento vaizdą. Daugiau informacijos apie „YouTube“ 
galite rasti adresu https://www.youtube.com/yt/about/de/. Remiantis šiuo techniniu procesu, 
„YouTube“ ir „Google“ gauna informaciją apie tai, kokiame konkrečiame mūsų interneto svetainės 
pogrupyje suinteresuotas asmuo lankosi. 
 
Jei suinteresuotas asmuo tuo pačiu metu yra prisijungęs prie „YouTube“, apsilankius svetainės 
pogrupyje, turinčiame „YouTube“ vaizdo įrašą, „YouTube“ atpažįsta, kokiame konkrečiame 
pogrupyje suinteresuotas asmuo lankosi. Šią informaciją „YouTube“ ir „Google“ renka ir priskiria 
konkrečiai suinteresuoto asmens „YouTube“ paskyrai. 
 
„YouTube“ ir „Google“ visada gaus informaciją „YouTube“ komponentu apie tai, kad 
suinteresuotas asmuo apsilankė mūsų svetainėje, jeigu suinteresuotas asmuo mūsų svetainės 
aplankymo metu yra prisiregistravęs prie „YouTube“; tai atsitinka nepriklausomai nuo to, ar 
asmuo spustelėja „YouTube“ vaizdo įrašą ar ne. Jei suinteresuotas asmuo tokią informaciją 
„YouTube“ ir „Google“ persiųsti nepageidauja, jis gali užkirsti kelią šiam perdavimui, 
išsiregistruodamas iš „YouTube“ paskyros prieš lankydamasis mūsų svetainėje. 
 
„YouTube“ paaiškinimai apie privatumą, kuriuos galima rasti adresu 
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, suteikia informacijos apie „YouTube“ ir „Google“ 
surinktus, apdorojamus ir naudojamus asmens duomenis. 
 
 
10. Duomen ų apsaugos paaiškinimas naudojantis „Google Remarket ing“ („Google“ 

pakartotin ė rinkodara) 
 
Šioje svetainėje įdiegėme „Google“ pakartotinės rinkodaros paslaugas. „Google“ pakartotinė 
rinkodara yra „Google AdWords“ funkcija, leidžianti verslui rodyti reklamos skelbimus tokiems 
interneto naudotojams, kurie anksčiau buvo bendrovės interneto svetainėje. Dėl to „Google“ 
pakartotinės rinkodaros integravimas leidžia kompanijai sukurti patogią reklamą ir taip parodyti su 
interesais susijusius skelbimus interneto naudotojui. 
 
„Google“ pakartotinės rinkodaros paslaugų įmonės valdanti bendrovė yra „Google Inc.“, 1600 
Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, JAV. 
 
„Google“ pakartotinės rinkodaros tikslas – rodyti su interesais susijusią reklamą. „Google“ 
pakartotinė rinkodara leidžia rodyti reklamos skelbimus per „Google“ reklamos tinklą arba suteikia 
galimybę juos pateikti kitose svetainėse, pritaikytose individualiems interneto naudotojų 
poreikiams ir interesams. 
  



 

 
6 iš 9 psl. 

 
„Google“ pakartotinė rinkodara pateikia slapuką suinteresuoto asmens informacinių technologijų 
sistemoje. Kas yra slapukai („Cookies“), jau buvo paaiškinta ankščiau. Nustatydama slapuką 
„Google“ galės atpažinti mūsų svetainės lankytoją, jei jis vėliau lankysis tinklalapiuose, kurie taip 
pat yra „Google“ reklaminių skelbimų tinklo nariai. Su kiekvienu apsilankymu svetainėje, kurioje 
integruota „Google“ pakartotinės rinkodaros paslauga, suinteresuoto asmens interneto naršyklė 
automatiškai identifikuojama „Google“ sistemoje. Šiame techniniame procese „Google“ gauna 
žinių apie asmeninius duomenis, pavyzdžiui, IP adresą arba naudotojo naršymo elgseną, kurias 
„Google“ naudoja, be kita ko, norėdama parodyti su interesais susijusią reklamą. 
 
Slapukas naudojamas asmens duomenims išsaugoti, pavyzdžiui, apie suinteresuoto asmens 
aplankomas interneto svetaines. Kiekvieną kartą apsilankius mūsų svetainėje, asmeninė 
informacija, įskaitant duomenų subjekto naudojamą interneto ryšio IP adresą, perduodama 
„Google“ Jungtinėse Amerikos Valstijose. Šią asmeninę informaciją „Google“ išsaugo Jungtinėse 
Amerikos Valstijose. „Google“ gali perduoti tokius techninio proceso metu surinktus asmens 
duomenis tam tikromis aplinkybėmis trečiosioms šalims. 
 
Suinteresuotas asmuo gali bet kada neleisti naudoti slapukų per mūsų tinklalapį, kaip paaiškinta 
pirmiau, naudodamas atitinkamą interneto naršyklės nustatymą, ir taip visam laikui uždrausti 
naudoti slapukus. Toks naudojamos interneto naršyklės nustatymas taip pat neleistų, kad 
„Google“ galėtų naudoti slapuką duomenų subjekto informacinių technologijų sistemoje. Be to, 
„Google Analytics“ jau atsiųstas slapukas bet kuriuo metu gali būti ištrintas interneto naršykle ar 
kitomis programinės įrangos programomis. 
 
Be to, suinteresuotas asmuo turi galimybę prieštarauti „Google“ interesais pagrįstos reklamos 
atsiuntimui. Norėdamas tai padaryti, suinteresuotas asmuo turi pasiekti 
www.google.de/settings/ads nuorodą iš kiekvienos naudojamos interneto naršyklės ir joje atlikti 
norimus nustatymus. 
 
Papildomą informaciją ir galiojančius „Google“ duomenų apsaugos paaiškinimus galite rasti 
adresu https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. 
 
Surinktų duomenų kaupimas jūsų „Google“ paskyroje grindžiamas tik jūsų sutikimu, kurį galite 
suteikti arba atšaukti „Google“ (DSGVO 6 straipsnio 1 dalies a punktas). Duomenų rinkimo 
operacijose, kurios nėra sujungiamos su jūsų „Google“ paskyra (pvz., nes neturite „Google“ 
paskyros arba prieštaravote, kad būtų sujungta), duomenų rinkimas remiasi Bendrojo duomenų 
apsaugos reglamento (DSGVO) 6 straipsnio 1 dalies f punktu. Teisėtas interesas paaiškėja, kai 
mus, interneto svetainės operatorių, domina anonimiška svetainių lankytojų analizė reklamos 
tikslais. 
 
 
11. Duomen ų apsaugos paaiškinimas naudojantis „Google AdWords“  ir „Google 

Conversion Trekking“ 
 
Ši svetainė naudoja „Google AdWords“. „AdWords“ yra „Google Inc.“ internetinės reklamos 
programa, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV(„Google“). 
 
Naudodami „Google AdWords“ mes naudojame vadinamąjį konversijų stebėjimą. Spustelėjus ant 
„Google“ pateikto skelbimo, nustatomas konversijų stebėjimo slapukas. Slapukai – tai nedideli 
tekstiniai failai, kuriuos interneto naršyklė išsaugo naudotojo kompiuteryje. Šie slapukai negalioja 
po 30 dienų ir nenaudojami asmeniniam naudotojų identifikavimui. Jei naudotojas aplanko tam 
tikrus šios svetainės puslapius, o slapukas dar nėra pasibaigęs, „Google“ ir mes galime suvokti, 
kad naudotojas spustelėjo skelbimą ir buvo nukreiptas į šį puslapį. 
 
Kiekvienas „Google AdWords“ klientas gauna kitą slapuką. Slapukų negalima atsekti per „Google 
AdWords“ klientų svetaines. Informacija, surinkta naudojant konversijos slapuką, naudojama 
generuoti konversijų statistiką „AdWords“ klientams, kurie pasirinko konversijų stebėjimą. Klientai 
gauna informaciją apie bendrą naudotojų, kurie spustelėjo jų skelbimą ir buvo nukreipti į puslapį 
su konversijų stebėjimo žyma, skaičių.  
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Tačiau jie negauna informacijos, kuri leistų asmeniškai identifikuoti naudotojus. Jei nenorite 
dalyvauti stebėjimo procese, galite atsisakyti šio veiksmo, „Google Conversion Tracking“ slapuką 
paprastai išjungdami per savo interneto naršyklės naudotojo nustatymus. Jūs nebūsite įtraukiami 
į konversijų stebėjimo statistiką. 
 
„Konversijų slapukų“ saugojimas remiasi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (DSGVO) 6 
straipsnio 1 dalies f punktu. Svetainės operatorius turi teisėtą interesą analizuoti naudotojų elgesį, 
siekdamas optimizuoti savo svetainę ir reklamą. 
 
Daugiau informacijos apie „Google AdWords“ ir „Google Conversion Tracking“ žiūrėkite „Google“ 
privatumo politikoje: https://www.google.de/policies/privacy/. 
 
Galite nustatyti naršyklę, kad būtumėte informuojami apie slapukų nustatymą ir leisti naudoti 
slapukus tik atskirais atvejais, slapukus priimti tam tikrais atvejais arba apskritai nepriimti ir įgalinti 
automatinį slapukų šalinimą uždarius naršyklę. Išjungus slapukus gali būti apribotas mūsų 
svetainės funkcionalumas. 
 
 
12. Duomen ų apsaugos paaiškinimas naudojantis „DoubleClick“  
 
Mes įdiegėme „DoubleClick by Google“ komponentus savo svetainėje. „DoubleClick“ yra „Google“ 
prekės ženklas, su kuriuo daugiausia specialūs interneto rinkodaros sprendimai parduodami 
reklamos agentūroms ir leidėjams. 
 
„DoubleClick by Google“ valdanti bendrovė yra „Google Inc.“, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain 
View, CA 94043-1351, JAV. 
 
„DoubleClick by Google“ perduoda duomenis „DoubleClick“ serveriui su kiekvienu parodymu, 
paspaudimu ar kitu veiksmu. Kiekvienas iš šių duomenų perdavimų sukelia slapuko užklausą 
suinteresuoto asmens naršyklei. Jei naršyklė priima šią užklausą, „DoubleClick“ įdiegia slapuką 
atitinkamo asmens informacinių technologijų sistemoje. Kas yra slapukai („Cookies“), jau buvo 
paaiškinta ankščiau. Slapuko tikslas yra optimizuoti ir rodyti reklamą. Slapukas naudojamas, be 
kitų dalykų, teikti ir rodyti su naudotoju susijusius reklamos skelbimus, taip pat generuoti 
ataskaitas apie reklamos kampanijas arba jas tobulinti. Be to, slapukas naudojamas siekiant 
išvengti kelių tos pačios reklamos parodymų. 
 
„DoubleClick“ naudoja slapuko ID, reikalingą techniniam procesui vykdyti. Pavyzdžiui, slapuko ID 
reikalingas reklaminiams skelbimams naršyklėje rodyti. „DoubleClick“ taip pat gali naudoti 
slapuko ID, kad galėtų sekti, kurie skelbimai jau buvo parodyti naršyklėje, ir taip išvengti 
dubliavimo. Naudodama slapuko ID, „DoubleClick“ taip pat gali sekti konversijas. Konversijos yra 
užfiksuojamos tada, kai, pavyzdžiui, naudotojui anksčiau buvo parodytas „DoubleClick“ 
skelbimas, o tada, naudodamas tą pačią interneto naršyklę, jis apsipirko reklamuotojo svetainėje. 
 
„DoubleClick“ slapuke nėra jokios asmeninės informacijos. Tačiau „DoubleClick“ slapuke gali būti 
papildomų kampanijų identifikatorių. Kampanijos identifikatorius nurodo kampanijas, su kuriomis 
naudotojas jau buvo susidūręs. 
 
Kiekvienas apsilankymas viename iš šios svetainės, kuriai vadovauja už duomenų tvarkymą 
atsakingas asmuo ir kurioje įdiegti „DoubleClick“ komponentai, puslapių automatiškai suaktyvins 
duomenų subjekto interneto naršyklę per atitinkamus „DoubleClick“ komponentus, kad „Google“ 
būtų perduoti duomenys internetinės reklamos ir komisinių apskaičiavimo tikslais. Vykstant šiam 
techniniam procesui, „Google“ gauna informaciją apie duomenis, kuriuos „Google“ taip pat 
naudoja komisiniams apskaičiuoti. Be to, „Google“ gali sužinoti, kad duomenų subjektas 
paspaudė tam tikras mūsų svetainėje esančias nuorodas. 
 
Suinteresuotas asmuo gali bet kada neleisti naudoti slapukų per mūsų tinklalapį, kaip paaiškinta 
pirmiau, naudodamas atitinkamą interneto naršyklės nustatymą, ir taip visam laikui uždrausti 
naudoti slapukus. Toks naudojamos interneto naršyklės nustatymas taip pat neleistų, kad 
„Google“ galėtų naudoti slapuką duomenų subjekto informacinių technologijų sistemoje.  
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Be to, „Google“ jau naudojamus slapukus bet kuriuo metu galima išvalyti, naudojant interneto 
naršyklę ar kitas programas. 
 
Papildomą informaciją ir „DoubleClick“ taikomas duomenų apsaugos deklaracijas rasite 
tinklalapyje https://www.google.com/intl/de/policies/. 
 
 
13. „Google“ žem ėlapių integravimas 
 
Šioje svetainėje naudojame „Google“ žemėlapių pasiūlymą. Todėl svetainėje galime tiesiogiai 
rodyti interaktyvius žemėlapius ir užtikrinti patogų naudojimąsi žemėlapių funkcija. 
Tiekėjas yra „Google Inc.“, 1600 Ampithearte Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. 
 
Apsilankius svetainėje, „Google“ gauna informaciją, kad iškvietėte atitinkamą pogrupį mūsų 
svetainėje, ir jūsų IP adresas yra išsaugojamas. Tai atliekama neatsižvelgiant į tai, ar „Google“ 
suteikia naudotojo paskyrą, prie kurios esate prisijungę, ar jos nesuteikia. Kai prisijungiate prie 
„Google“, jūsų duomenys tiesiogiai priskiriami jūsų paskyrai. Jei nenorite būti susietas su savo 
„Google“ profiliu, prieš suaktyvindami mygtuką turite atsijungti. „Google“ saugo jūsų duomenis 
kaip naudotojo profilius ir juos naudoja reklamai, rinkos tyrimams ir (arba) poreikius atitinkančiam 
svetainės dizainui suteikti. Šis vertinimas atliekamas (net ir neprisijungusiems naudotojams) 
būtent tam, kad pateiktų poreikius atitinkančią reklamą ir informuotų kitus socialinio tinklo 
naudotojus apie jūsų veiklą mūsų tinklalapyje. Jūs turite teisę prieštarauti, kad būtų formuojami 
šie naudotojo profiliai, norėdami ja pasinaudoti, turite susisiekti su „Google“. 
 
Jei norite gauti daugiau informacijos apie duomenų rinkimo bei tvarkymo, kuriuos atlieka 
papildinio tiekėjas, tikslą ir apimtį, žr. tiekėjo duomenų apsaugos deklaraciją. Daugiau 
informacijos apie savo teises ir nustatymų galimybes, skirtas jūsų privatumui apsaugoti, rasite 
šiuo adresu: http://www.google.de/intl/lt/policies/privacy. „Google“ jūsų asmens duomenų 
tvarkymą taip pat atlieka JAV ir paklūsta ES ir JAV „privatumo skydui“ 
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. 
 
 
14. „Google reCAPTCHA“ prijungimas 
 
Kad perduodant formuliarus būtų užtikrinta pakankama duomenų sauga, tam tikrais atvejais 
naudokite bendrovės „Google Inc.“ paslaugą „reCAPTCHA“. 
Ši paslauga, visų pirma, skirta atskirti, ar įvestį atlieka fizinis asmuo, ar piktnaudžiavimo tikslais tai 
atliekama mašininiu ir automatizuotu būdu. Paslauga apima IP adreso ir prireikus kitų „Google“ 
paslaugai „reCAPTCHA“ reikalingų duomenų siuntimą „Google“. Čia galioja kitokios „Google Inc.“ 
duomenų apsaugos nuostatos. Daugiau informacijos apie „Google Inc.“ duomenų apsaugos 
reikalavimus rasite http://www.google.de/intl/de/privacy arba 
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ 
 
 
15. Teisinis duomen ų tvarkymo pagrindas 
 
Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (DSGVO) 6 straipsnio I dalies a punktas yra teisinis 
pagrindas „Schüco“ atliekamoms duomenų tvarkymo operacijoms, kurių metu mes gauname 
sutikimą tam tikram duomenų tvarkymo tikslui (pvz., naujienlaiškis, „Mano darbo vieta“, 
„Įdarbinimo portalas“). Jei asmens duomenų tvarkymas yra būtinas vykdyti sutarčiai, kurios šalis 
yra duomenų subjektas, kaip tai yra, pavyzdžiui, atliekant operacijas, būtinas prekėms tiekti ar bet 
kokioms kitoms paslaugoms ar atlygiui teikti, tvarkymas grindžiamas Bendrojo duomenų 
apsaugos reglamento 6 straipsnio I dalies b punktu. Tas pats taikoma duomenų tvarkymo 
operacijoms, kurios yra būtinos ikisutartinėms priemonėms įgyvendinti. Tokiais atvejais, kai 
gaunamos užklausos apie mūsų produktus arba paslaugas, mes teisiškai įpareigoti tvarkyti 
asmens duomenis, pavyzdžiui, vykdydami mokestines prievoles. Šiuo atveju duomenų tvarkymas 
grindžiamas Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio I dalies c punktu. Retais 
atvejais asmens duomenų tvarkymas gali būti reikalingas duomenų subjekto ar kito fizinio 
asmens esminiams interesams apsaugoti.  
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Taip būtų, pavyzdžiui, jei būtų sužeistas lankytojas ir jo vardą, pavardę, amžių, ligonių kasos 
duomenis ar kitą svarbią informaciją reikėtų perduoti gydytojui, ligoninei ar kitai trečiajai šaliai. 
Tokiu atveju duomenų tvarkymas būtų grindžiamas Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 
straipsnio I dalies d punktu. Galiausiai duomenų tvarkymo operacijos galėtų būti grindžiamos 
Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio I dalies f punktu. Duomenų tvarkymo 
operacijos, kurioms nėra taikomas nė vienas iš prieš tai minėtų teisinių pagrindų, yra grindžiamos 
šiuo teisiniu pagrindu, jei duomenų tvarkymas yra būtinas, norint apsaugoti teisėtą mūsų ar 
trečiosios šalies interesą, su sąlyga, kad duomenų subjekto interesai, pagrindinės teisės ir laisvės 
nėra viršesni. Šios duomenų tvarkymo operacijos mums leidžiamos būtent dėl to, kad jos buvo 
konkrečiai paminėtos Europos teisės aktų leidėjo. Šiuo atžvilgiu buvo manoma, kad teisėtas 
interesas gali būti numanomas, jei duomenų subjektas yra atsakingojo asmens klientas (Bendrojo 
duomenų apsaugos reglamento 47 konstatuojamosios dalies 2 sakinys). 
 
 
 
Versija: 2019 m. gegužės mėn. 
 


