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PRIVATUMO POLITIKA
UAB „Translandijos transportas“
UAB „Translandijos transportas“ užtikrina, kad asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir
skaidrius būdu, renkami tik šioje politikoje nustatytais ir aiškiai apibrėžtais tikslais bei toliau nėra tvarkomi su tais
tikslais nesuderinamu būdu.
UAB „Translandijos transportas“ taikydamas organizacines ir technines priemones, užtikrina tinkamą
asmens duomenų saugumą, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų
tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo, ar sugadinimo.
PAGRINDINĖS SNUOSTATOS
Pateikdami laukeliuose nurodytą asmeninę informaciją, interneto svetainės lankytojas sutinka, kad
jo asmens duomenis rinktų ir tvarkytų UAB „Translandijos transportas“ (toliau – Bendrovė), juridinio asmens kodas
266763710, buveinės adresas : Laukų g. 2 „S“, Tirkšlių mstl., LT-89330, Mažeikių raj., jo kreipimosi nagrinėjimo
tikslu. Tuo tikslu tvarkomi interneto svetainės lankytojo asmens duomenys bus saugomi 5 metus arba kol vyks
kreipimosi nagrinėjimas.
Informuojame, kad interneto svetainės lankytojo kreipimesi pateikti asmens duomenys ir informacija
gali būti perduota su Bendrovei ar su Bendrove susijusioms įmonėms* tikslu kokybiškai išnagrinėti interneto
svetainės lankytojo pateiktą informaciją. Taip pat prie šių asmens duomenų gali prieiti ir informacinių sistemų
priežiūrą atliekantys duomenų tvarkytojai.
Atkreipiame dėmesį, kad interneto svetainės lankytojo asmens duomenų saugojimo laikotarpiu, jis
turite teisę kreiptis į Bendrovę bei pateikęs asmens tapatybės dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka
elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi
teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens
duomenis, reikalauti apriboti duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) ar sunaikinti duomenis (jeigu
atšauks savo sutikimą), turi teisę į duomenų perkeliamumą (t. y. turi teisę gauti asmens duomenis iš Bendrovės arba
prašyti perduoti asmens duomenis nurodytam duomenų valdytojui), turi teisę nesutikti su asmens duomenų
tvarkymu.
Informuojame, kad esant klausimų ar nusiskundimų dėl interneto svetainės lankytojo asmens
duomenų tvarkymo, jis gali kreiptis į Bendrovę tiesiogiai arba el. pašto adresu info@translandija.lt. Taip pat,
turėdamas nusiskundimų, gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.ada.lt, el.
paštu: info@ada.lt).
Papildomai atkreipiame dėmesį, kad interneto svetainės lankytojas turi teisę bet kuriuo metu
atšaukti savo duotą sutikimą, pateikdamas prašymą Bendrovei tiesiogiai arba el. paštu info@translandija.lt.
SLAPUKŲ NAUDOJIMAS
Svetainėje http://www.translandija.lt slapukai (cookies) naudojami statistikos tikslais, vertinant
svetainės lankomumą bei atskiro turinio populiarumą. Toks duomenų tvarkymas neleidžia tiesiogiai ar netiesiogiai
nustatyti svetainės lankytojo tapatybės.
Svetainės lankytojas gali ištrinti slapukus iš savo kompiuterio arba juos užblokuoti savo interneto
naršyklėje, tačiau dalis svetainės funkcionalumo tokiu atveju gali būti neaktyvi, arba veikti nekorektiškai.
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Ši Privatumo politika peržiūrima kartą per 2 (dvejus) metus ir esant poreikiui, atnaujinama.
Ši Privatumo politika įsigalioja nuo 2018 m. gegužės mėn. 1 d. ir yra viešai skelbiama Interneto
svetainėje.
* Bendrovė ar su Bendrove susijusios įmonės reiškia Bendrovę ir visus kitus juridinius asmenis, kurie yra tiesiogiai ir / ar netiesiogiai
kontroliuojami tų pačių asmenų, kurie tiesiogiai ir / ar netiesiogiai kontroliuoja Bendrovę.
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PRIVACY POLICY
„Translandijos transportas“ JSC
"Translandijos transportas" JSC ensures that personal data is processed in a lawful, fair and
transparent manner and is collected only for the purposes specified and explicitly defined by this policy and is not
further processed in a way incompatible with those purposes.
„Translandijos transportas“ JSC, using organizational and technical means, ensures proper personal
data security, including protection from unauthorized processing or processing of unauthorized data, and against
unintentional loss, destruction or damage.
KEY TERMS
By submitting the personal information indicated in the fields, the visitor of the website agrees that
his personal data will be collected and managed by „Translandijos transportas“ JSC (hereinafter referred to as the
Company), the legal entity code : 266763710, at the address : Laukų g. 2 S, Tirkšliai mstl., LT-89330, Mažeikiai
district, for the purpose of processing this application. For this purpose, the personal data of the visitor of the
website will be kept for 5 years or until the application is processed.
We inform that personal data and information provided by the visitor to the website of the website
may be forwarded to the Company or the companies related to the Company * for the purpose of qualitatively
examining the information provided by the website visitor. Data controllers handling information systems can also
access these personal data.
Please note that during the period of the personal data storage of the visitor of the website, you
have the right to apply to the Company and submit a personal identification document or according to the
procedure established by legal acts by electronic means of communication that allows the person to be properly
identified, having confirmed his identity, has the right to access his personal data have the right to data portability
(ie, have the right to receive personal data from the Company or to request the transfer of personal data), to request
the correction of incorrect, incomplete, inaccurate personal data, requesting to restrict processing operations
(except for storage) or to destroy data (if they cancel their consent) indicated to the controller) has the right to
disagree with the processing of personal data.
We inform that in case of any questions or complaints regarding the processing of personal data of
the visitor of the website, he may contact the Company directly or by e-mail.: info@translandija.lt. Also, in case of
complaints, you can contact the State Data Protection Inspectorate (www.ada.lt, e-mail: info@ada.lt).
In addition, we note that the visitor of the website has the right at any time to cancel his consent, by
submitting an application to the Company directly or by e-mail.: info@translandija.lt.
USE OF COOKIES
In http://www.translandija.lt webside cookies are used for statistical purposes, evaluating site traffic
and the popularity of individual content. Such processing does not allow the direct or indirect identification of the
site visitor.
A site visitor can delete cookies from their computer or block them in their web browser, but part of
the site's functionality may be inactive or inaccurate in this case.
FINAL PROVISIONS
This Privacy Policy is reviewed once in 2 (two) years and updated as needed.
This Privacy Policy comes into force from 2018 May 1st and is publicly available on the website.

*The Company or its related companies mean the Company and any other legal entities that are directly and / or indirectly controlled by the
same persons who directly and / or indirectly control the Company.

