INTERNETINĖS PLATFORMOS WWW.PARDUOTA.COM
PRIVATUMO POLITIKA
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Mes gerbiame Jūsų privatumą, o Jūsų asmens duomenų saugumas yra mūsų prioritetas, todėl
Bendrovė teikdama Paslaugas užtikrina Jūsų asmens duomenų apsaugą, savo veikloje
įgyvendina atitinkamas organizacines ir technines priemones numatytas Internetinės
platformos www.parduota.com privatumo politikoje (toliau – Politika).
2. Šioje Politikoje aiškiai bei skaidriai aprašoma kaip Bendrovė tvarkys ir saugos Jūsų pateiktus
asmens duomenis. Politikoje Jūs rasite visą informaciją apie Bendrovės tvarkomus Jūsų
asmens duomenis t. y. kokiais tikslais ir kokius Jūsų duomenis tvarkome bei kokiomis
priemonėmis saugome Jūsų duomenis ir įgyvendiname Jūsų teises.
3. Politikoje vartojamos pagrindinės sąvokos:
3.1. BDAR - 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES)
2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių
duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų
apsaugos reglamentas).
3.2. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba
kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima
nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma
pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo
vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės,
fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.
3.3. Duomenų subjektas – fizinis asmuo – Tinklalapio lankytojas ir Platformos Naudotojas,
kurio asmens duomenis Mes renkame.
3.4. Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas
tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais
veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.
3.5. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis
priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar
operacijų seka, rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar
keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu
sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis,
apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.
3.6. Duomenų valdytojas – UAB “Parduota”, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir
veikianti uždaroji akcinė bendrovė, kurios juridinio asmens kodas 301085558, buveinės
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adresas Ukmergės g. 2-47, Kaunas, veiklos adresas Raudondvario pl. 76 Kaunas, LT-47182
Lietuva, duomenys apie Mus kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
3.7. Slapukas (angl. cookie) – nedidelė tekstinės informacijos dalelė, kuri automatiškai sukuriama
naršant Tinklalapyje ir yra saugoma Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.
3.8. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta el. paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti
asmenims Paslaugas ir / arba teirautis jų nuomonės dėl siūlomų paslaugų.
3.9. Politikoje vartojamos ir kitos sąvokos su kuriomis galite susipažinti skaitydami Taisykles.
4. Naudodamiesi Bendrovės Platforma ar Mobiliąja aplikacija Jūs sutinkate, jog Jūsų asmens
duomenys būtų tvarkomi šioje Politikoje ir Taisyklėse numatyta apimtimi, būdais ir tikslais.
Politika yra sudėtinė Taisyklių dalis, todėl sutikdami su Taisyklėmis, Jūs turite susipažinti bei
sutikti su šia Politika. Jeigu jūs nesutinkate su šia Politika, neturėtumėte naudotis Bendrovės
teikiamomis Paslaugomis.
5. Ši Politika yra vieninteliai nuostatai, kuriuos Bendrovė taiko bet kokiai informacijai,
gaunamai per Tinklalapį, Platformą, Mobiliąją aplikaciją ar kitas su platforma susietas
priemones. Bendrovė pasilieka teisę peržiūrėti ir atnaujinti šią Politiką. Apie Bendrovės naujai
pradedamas veiklas (Paslaugas) ar kitus svarbius Jūsų asmens duomenų tvarkymo
pasikeitimus, būsite informuojami taisyklėse nustatyta tvarka.
II SKYRIUS
TVARKOMI ASMENS DUOMENYS
6. Bendrovei reikalingi Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi toliau aprašomais būdais:
6.1. Naudotojo Paskyros sukūrimo (registracijos Tinklalapyje) tikslu – Bendrovė, turėdama
Jūsų sutikimą, kurį išreiškiate nurodydami savo asmens duomenis Paskyros sukūrimo
momentu tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis:
elektroninis paštas.
6.2. Naudotojo Paskyros sukūrimo (naudojantis soc. tinklu) tikslu – Bendrovė, turėdama
Jūsų sutikimą, kurį išreiškiate pasirinkdami registraciją naudojantis socialiniu tinklu
„facebook“, tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis:
Vardas;
Pavardė;
elektroninis paštas;
nuotrauka (logo).
6.3. Paslaugų suteikimo tikslu (Naudotojo Paskyros aktyvavimas) – Bendrovė,
tarpininkaudama tarp Naudotojo (pardavėjo) ir Pirkėjo, Pirkimo-pardavimo sutarties
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sudarymo ir Jūsų sutikimo, kurį išreiškiate pildydami savo Paskyros duomenis, pagrindu
tvarko šiuos Naudotojo Paskyroje nurodytus asmens duomenis:
elektroninis paštas;
vardas;
pavardė;
fizinio/juridinio asmens kodas, kai yra pateikiamas;
įmonės pavadinimas ir pareigos (kai registruojama įmonės vardu);
telefono numeris;
adresas (šalis, miestas, gatvė, pašto kodas);
nuotrauka (logo);
Skelbimų ir veiklos Platformoje istorija;
priskirto darbuotojo vardas;
priskirto darbuotojo pavardė;
priskirto darbuotojo el. paštas;
priskirto darbuotojo nuotrauka (logo);
Mokėjimo įstaigos duomenys (kai taikoma autorizacija).
6.4. Tiesioginės rinkodaros tikslu – Jūsų sutikimo pagrindu, kurį išreiškiate pasirinkdami
mygtuką „sutinku gauti naujienlaiškius”, Bendrovė siųsdama Jums el. laiškus su naujienomis,
informacija ar pasiūlymais tvarko šiuos Paskyroje nurodytus asmens duomenis:
elektroninis paštas;
telefono numeris.
Savo sutikimą gauti naujienlaiškius ir Bendrovei rinkti ir tvarkyti Jūsų pateiktus asmens
duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais galite duoti ir bet kada atšaukti, išsiųsdami laišką
elektroninio pašto adresu info@parduota.com.
6.5. Tinklalapio (Platformos) veikimo gerinimo tikslu – Jūsų sutikimo ir Bendrovės teisėto
intereso pagrindu, Bendrovė siekdama nuolat gerinti Tinklalapio veikimą bei rodyti
konkrečiai Jums pritaikytą turinį, Bendrovė tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis kuriuos Jūs
netiesiogiai pateikiate naudodamiesi Tinklalapiu (Platforma) t.y. šie duomenys yra
automatiškai surenkami iš Jūsų naudojamų kompiuterių ar kitų galinių įrenginių, Jums
prisijungus prie Tinklalapio:
paskyros sukūrimo laikas;
prisijungimo laikas;
duomenys surinkti naudojant slapukus (Žr. VII skyrių slapukai).
III. SKYRIUS
ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS
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7. Bendrovė įsipareigoja neperduoti Naudotojų asmens duomenų su Bendrove nesusijusioms
trečiosioms šalims, išskyrus žemiau nurodytais tikslais ir tvarka arba teisėsaugos institucijoms
pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.
8. Bendrovė perduoda Jūsų duomenis šiais tikslais ir tvarka:
8.1. Platformos darbo organizavimo tikslu – Bendrovė siekdama užtikrinti efektyvų
Platformos veikimą bei tinkamą Platformos Naudotojų aptarnavimą (ginčų sprendimo,
informacijos suteikimo ir pan.), remiantis sutarties vykdymo užtikrinimo ir teisėtų interesų
pagrindais gali būti perduodama Bendrovės paslaugų tiekėjams: IT sistemų priežiūros
bendrovėms; buhalterines paslaugas teikiančioms bendrovėms šiuos Naudotojų asmens
duomenis:
vardas;
pavardė;
pavadinimas (įmonės);
adresas;
elektroninis pašto adresas;
telefono numeris;
nuotrauka (logo);
priskirtų darbuotojų duomenys: vardas, pavardė, el. paštas, nuotrauka;
užsakymų ir veiklos Platformoje istorija;
sąskaitos faktūros už Tarpininkavimo paslaugas;
atliekamų/gaunamų mokėjimų duomenys ir istorija;
kita Naudotojų pateikiama informacija apie konkrečią situaciją (ginčų nagrinėjimas);
9. Naudotojų asmens duomenys į trečiąsias valstybes nebus teikiami.
IV. SKYRIUS
DUOMENŲ SAUGOJIMAS IR SAUGA
10. Bendrovė Naudotojų asmens duomenis saugo nuo praradimo, neleistino naudojimo ir
pakeitimų. Bendrovė taikydama techninės, fizinės ir organizacines apsaugos priemones siekia
užtikrinti tinkamą Bendrovės tvarkomos informacijos (įskaitant ir Naudotojų asmens
duomenis) apsaugą. Nepaisant to, kad Bendrovė imasi tinkamų apsaugos priemonių
Naudotojų informacijai apsaugoti, reikėtų suprasti, jog nė viena Informacinė sistema
(programa/platforma) nėra visiškai apsaugota nuo išorinių pažeidimų ar nelaimių.
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11. Naudotojų duomenys saugomi vadovaujantis šiais terminais:
11.1. Naudotojų, kurie nesinaudojo Platformoje teikiamomis Paslaugomis t.y. neįsigijo kreditų,
kuriais atsiskaitoma už Skelbimo pateikimą platformoje, nepateikė Skelbimo, ir/ar kurie
nebaigė Paskyros registracijos, asmens duomenys bus saugomi 3 mėnesius po paskutinio
prisijungimo prie Paskyros.
11.2. Naudotojų, kurie naudojosi Platformoje teikiamomis Paslaugomis t. y. įsigijo kreditų,
kuriais atsiskaitoma už Skelbimo pateikimą platformoje, teikė/tvirtino Skelbimus, duomenys
bus saugomi 5 metus po paskutinio veiksmo įvykdymo/atšaukimo dienos.
12. Pasibaigus aukščiau nurodytiems terminams, minėti duomenys bus ištrinami
neatgaminamai. Duomenų saugojimo terminas gali būti pratęsiamas tik atsiradus kitiems
duomenų tvarkymo pagrindams.
V. SKYRIUS
DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS
13. Tvarkant asmens duomenis, Bendrovė užtikrina Duomenų subjekto pagal BDAR bei
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. Duomenų subjektai turi
šias teises, įtvirtintas Reglamente:
13.1. Teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
13.2. Teisę susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis;
13.3. Teisę reikalauti ištaisyti ar papildyti, patikslinti neteisingus netikslius, neišsamius asmens
duomenis;
13.4. Teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);
13.5. Teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą;
13.6. Teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu;
13.7. Teisę į asmens duomenų perkeliamumą;
13.8. Teisę nesutikti su automatizuotais atskirų duomenų subjektų atžvilgiu sprendimų
priėmimu, įskaitant profiliavimą;
14. Platformos Naudotojai, savo neteisingus, neišsamius ar netikslius asmens duomenis gali
ištaisyti prisijungę prie savo (Naudotojo) paskyros.
15. Platformos Naudotojai savo teises gali įgyvendinti susisiekdami su Bendrove vienu iš šių
būdų:
15.1. prisijungę prie Platformos;
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15.2. prisijungę prie Mobiliosios aplikacijos;
15.3. pateikdami rašytinį prašymą Bendrovui elektroniniu paštu info@parduota.com;
15.4. pateikdami rašytinį prašymą Bendrovei paštu ar per pasiuntinį, adresu - UAB “Parduota”,
Raudondvario pl. 76 Kaunas, LT-47182. Pateikiant prašymą paštu ar per pasiuntinį, kartu
reikia pateikti Naudotojo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
16. Bendrovė Jūsų pateiktus prašymus dėl teisių įgyvendinimo, išnagrinės ir pateiks atsakymą per
30 (trisdešimt) dienų. Atsakymo pateikimo terminas gali būti pratęstas dar 60 (šešiasdešimt)
dienų, jeigu dėl objektyvių priežasčių atsakymui parengti reikia daugiau laiko. Apie termino
atsakymui parengti pratęsimą Bendrovė informuos Jus nepasibaigus pradiniam 30
(trisdešimt) dienų terminui.
VI. SKYRIUS
SKUNDŲ PATEIKIMO TVARKA
17. Jūs turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, jeigu manote, kad Bendrovė netinkamai
tvarko Jūsų asmens duomenis.
18. Priežiūros institucija – valstybės narės pagal BDAR 51 straipsnį įsteigta nepriklausoma
valdžios institucija. Bendrovės atžvilgiu tai Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija
(Juridinio asmens kodas 188607912, L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, el. paštas ada@ada.lt);
19. Daugiau informacijos apie Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ir skundų nagrinėjimą
galite rasti čia: https://www.ada.lt/.
VII. SKYRIUS
SLAPUKAI
20. Lankydamiesi mūsų Svetainėje ir iššokusiame laukelyje paspausdami mygtuką „Sutinku“, Jūs
sutinkate, kad slapukai būtų išsaugoti Jūsų kompiuteryje, telefone ar kitame įrenginyje tokiu
būdu, koks yra aprašytas Jūsų naršyklėje.
21. Jeigu susipažinę su Slapukais nesutinkate su jų naudojimu, Jūs visada galite juos išjungti.
Slapukus galima išjungti pasinaudojus savo naršyklės nustatymų parinktis. Jeigu nenorite
priimti slapukų, savo naršyklės nustatymuose galite nustatyti nepriimti visų ar konkrečių
slapukų. Tačiau, įspėjame, jog atsisakius Slapukų, galite netekti galimybės naudotis kai
kuriomis Tinklalapio ir Platformos funkcijomis.
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22. Savo naršyklėje slapukų nustatymus galite pakeisti bet kuriuo metu. Pavyzdžiui, galite
atšaukti duotą sutikimą naudoti slapukus įjungdami savo naršyklės funkciją, leidžiančią
atmesti bet kokius pasiūlymus išsaugoti bet kokius slapukus. Šiuos nustatymus savo
naršyklėje galite rasti nustatymų ar pirmenybių meniu (“preferences menu”).
23. Pilnas Svetainėje naudojamų slapukų sąrašas.
VII. SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
24. Tinklalapyje/Platformoje gali būti pateikiamos nuorodos į Bendrovės paskyras socialiniuose
tinkluose ar nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines. Todėl, norėdami susipažinti su savo
asmens duomenų tvarkymu socialiniuose tinkluose arba trečiųjų šalių svetainėse, siūlome
perskaityti trečiųjų šalių privatumo politikas arba tiesiogiai susisiekti su šiais paslaugų
tiekėjais.
25. Visi Privatumo politikos pakeitimai bus skelbiami Tinkalapyje ir Mobilioje aplikacijoje ir
Jums gali reikėti jas perskaityti bei su jomis sutikti tam, kad galėtumėte toliau naudotis
Tinklalapiu ir/ar Bendrovės paslaugomis.
26. Draudžiama šią Privatumo politiką ir/ar atskiras jos dalis naudoti, kopijuoti bei platinti be
raštiško Bendrovės sutikimo.
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