Duomenų Privatumo pranešimas

1. Įvadas
Mes esame Supplies Distributors SA, biuro registracijos adresas - rue
Louis Blériot 5, 4460 Grâce-Hollogne, įmonė registruota Lježo prekybos
registre, registro Nr. yra 208.795, PVM Nr. BE 475.286.142.
„Asmeninė informacija“ arba „asmens duomenys“ – tai bet kokia
informacija, kuri yra susijusi su jumis asmeniškai (nepriklausomai ar
jūs esate atpažinti, ar tik atpažįstami pagal juos), kaip, pavyzdžiui
jūsų vardas, elektroninio pašto adresas, bei pašto adresas.
Prašome perskaityti toliau esančią privatumo politiką, kad galėtumėte
suprasti, kaip mes naudojame asmeninę informaciją, surinktą iš jūsų.
Prieš pateikdami mums bet kokią savo asmeninę informaciją,
prašome perskaityti šią privatumo politiką. Naršant mūsų svetainėje
nereikia pateikti jokios jūsų asmeninės informacijos.
Jeigu jums bet kuriuo metu iškiltų kokių nors klausimų dėl
šios Privatumo Politikos, prašome susisiekti elektroniniu
paštu: Dataprotection@olympus-europa.com.
Laikas nuo laiko ši privatumo politika gali būti atnaujinama. Šiame
puslapyje bus nurodyta peržiūrėtos privatumo politikos naujausia
versija. Po tokio atnaujinimo mes publikuosime gerai matomą
pranešimą savo svetainėje, kur jūs būsite informuoti apie pasikeitimus.
Be to, apie duomenų tvarkymo pasikeitimus jūs būsite informuoti
elektroniniu paštu, taip pat bus prašoma jūsų sutikimo. Jums
nepareiškus prieštaravimo per 30 dienų nuo to laiko, kai jums bus
pranešta apie pakeitimus, bus laikoma, kad jūs su jais sutinkate.
2. Kada mes renkame asmeninius duomenis?
Mes renkame jūsų asmeninius duomenis, kuomet jūs mūsų svetainėje
atliekate šiuos veiksmus:
• registruojatės svetainėje;
• užsakote prekes ar paslaugas;
• pateikiate internetu kokius nors kitus klausimus
• lankotės mūsų svetainėje
3. Kokią jūsų asmeninę informaciją mes renkame?
Mes renkame jūsų asmeninę informaciją, įskaitant jūsų:
• vardą;
• pašto adresą;
• telefono numerį;
• elektroninio pašto adresą;
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• kreditinės ir/arba debetinės kortelės informaciją;
• bet kokią kitą asmeninę informaciją, kurią jūs pateiksite savanoriškai
ir
• jūsų IP adresą, informaciją apie jūsų lankomas svetaines ir jūsų,
kaip vartotojo, pomėgius, kaip tai išaiškinta 7 ir 9 šios Privatumo
Politikos skyriuje.
4. Ką mes darome su jūsų asmenine informacija?
Kai jūs pateikiate mums kokią nors savo asmeninę informaciją, kaip
nurodyta aukščiau, mes ją panaudosime šiems tikslams:
• šios svetainės administravimui;
• jūsų naršymo tobulinimui;
• įgalinti paslaugų, kurios prieinamos šioje svetainėje, naudojimą;
• apdoroti jūsų prekių ir paslaugų užsakymus;
• susirašinėjimui su jumis dėl jūsų pateiktų užsakymų;
• ataskaitų ir sąskaitų siuntimui jums, bei mokėjimų surinkimui
iš jūsų;
• informacijos apie šviežiausias naujienas, arba specialius pasiūlymus iš
Olympus, kurie galėtų jus sudominti, pateikimui, nebent jūs būsite
pasirinkę galimybę nebūti įtrauktais į šių pranešimų gavėjų sąrašą. Ši
informacija bus susijusi su tokiais pačiais gaminiais, arba panašiais į
jūsų įsigytą gaminį. Jeigu jūs nebenorite daugiau gauti tokios
informacijos, galite mus informuoti bet kuriuo metu, išsiųsdami
elektroninį laišką adresu: Dataprotection@olympus-europa.com
• atsakyti į jūsų pateiktus klausimus.
5. Kam mes perduodame jūsų asmeninę informaciją?
Mes galime dalintis asmenine informacija, surinkta svetainėje su trečių
šalių įmonėmis, kurios padeda mums eksploatuoti svetainę, apdoroti
jūsų užsakymus ir klausimus, arba kitais būdais tvarko klientų sąryšį
tarp jūsų ir mūsų.
Jeigu jūs davėte sutikimą pažymėdami atitinkamą langelį, jūsų
registracijos metu ar perkant gaminį iš Olympus svetainėje pateiktais
asmeniniais duomenimis, bei informacija, susijusia su jūsų svetainės
naudojimu, bus dalinamasi su Olympus Europa GmbH ir bet kuria
dukterine bendrove tuo tikslu, kad jie galėtų persiųsti informaciją
jums apie savo gaminius. Šios organizacijos priklauso elektroninių
prietaisų mažmenos sektoriui, ir jums atsiųsta informacija bus susijusi
tik su jų gaminiais.
Kitais atvejais mes atskleisime asmeninę informaciją valstybinėms
institucijoms, bei įstatymų vykdymo institucijoms, mūsų verslo
perėmėjams, arba, jeigu tai bus susiję su bet kokiais juridiniais
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procesais, arba numatomais juridiniais procesais, arba siekiant
nustatyti, vykdyti, arba apginti mūsų juridines teises (įskaitant
informacijos teikimą trečiosioms šalims, siekiant užkirsti kelią
sukčiavimui ir kredito rizikos sumažinimui, kaip tai leidžia
įstatymas). Tokiu atveju mes informuosime jus apie atskleidimą ir
apie tai, kam jūsų asmeniniai duomenys buvo atskleisti.
6. Tarptautinis jūsų asmeninės informacijos perdavimas
Remiantis tuo, kad internetas yra globali aplinka, jo panaudojimas
asmeninių duomenų surinkimui ir apdorojimui yra neišvengiamai
susijęs su duomenų perdavimu už ES ribų. Dėl to, naršydami
svetainėje ir pateikdami asmeninę informaciją mums jūs
pripažįstate, kad tuo remiantis mes apdorosime jūsų asmeninę
informaciją. Jeigu jūs esate Europos Sąjungoje, jūsų pateikta
informacija gali būti perduota į šalis (įskaitant Jungtines Valstijas),
kurios neturi duomenų apsaugos įstatymų, kurie būtų ekvivalentiški
Europos Sąjungos asmens duomenų apsaugos teisės aktams . Mes
imamės atitinkamų žingsnių, skatindami mūsų JAV partnerius
prisijungti prie saugaus uosto principų, kurie detalizuoja gaires, , dėl
kurių sutarė Europos Sąjunga ir Jungtinės Valstijos.
7. Slapukai ir tinklapio indikatoriai
Kai jūs lankotės mūsų svetainėje, mes galime saugoti informaciją jūsų
kompiuterio kietajame diske „slapuko“ pavidalu (iš esmės tai mažas
tekstinis failas, arba pavienis GIF). Slapukų dėka mes galime pritaikyti
svetaines pagal sritis, kurios jus domina, ir kurioms pirmumą jūs
teikiate. Pavyzdžiui, slapuke gali būti informacija apie svetainėje
lankytus puslapius. Tokia informacija leistų priderinti prie jūsų
poreikių mūsų svetainę kito jūsų apsilankymo metu. Bet kokiu atveju,
slapukų dėka mes negalime pasiekti likusios jūsų kompiuterio dalies.
Ši svetainė naudoja Google Analytics – žiniatinklio analitinę paslaugą,
kurią suteikia Google, Inc. (“Google”). Google Analytics naudoja
slapukus (cookies) – tekstinius failus, esančius jūsų kompiuteryje, kurie
padeda žiniatinkliui analizuoti kaip vartotojai naudojasi svetaine.
Informacija, kurią apie jūsų svetainės naudojamą sukuria slapukas,
Google perduoda ir saugo serveriuose Jungtinėse Valstijose.

Jeigu IP anonimiškumas yra aktyvuotas šioje svetainėje, jūsų IP
adresas bus atmestas Europos Sąjungos valstybėse narėse, arba
kitose šalyse pagal Europos ekonominės erdvės sutartį. Tik išskirtiniais
atvejais pilnas IP adresas pirmiau bus perduotas į Google serverį JAV,
ir ten atmestas. Šioje svetainėje veikia IP anonimiškumas.
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Google naudos šią informaciją šios svetainės operatoriaus vardu,
siekiant įvertinti kaip jūs naudojate svetainę, kaupti ataskaitas
svetainių operatoriams apie svetainės aktyvumą, taip pat suteikti
jiems kitas paslaugas, susijusias su svetainės aktyvumu ir interneto
naudojimu.
IP adresas, kurį jūsų naršyklė perteikia Google Analytics srityje,
nebus susietas su jokiais kitais Google turimais duomenimis. Jūs
galite atsisakyti slapukų naudojimo pasirinkdami atitinkamus
nustatymus savo naršyklėje, tačiau turite atkreipti dėmesį į tai, kad
atsisakius galite neturėti galimybės pilnai naudotis šios svetainės
funkcionalumu. Jūs taip pat ateityje galite atsisakyti būti sekami
Google Analytics atsisiuntę ir instaliavęGoogle Analytics naršyklės
atsisakymo papildinį šioje svetainės naršyklėje:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
Dauguma interneto naršyklių leidžia ištrinti slapukus, arba prieš
išsaugant slapuką jūsų kietajame diske, atsiunčia įspėjimą. Norėdami
sužinoti kaip tai atlikti, prašome remtis savo naršyklės instrukcijomis,
arba žinynu. Vis dėlto, jeigu jūs nuspręsite išjungti slapukus, kuriuos
mes patalpinsime jūsų kompiuteryje, gali būti, kad jūs negalėsite
naudotis tam tikromis svetainės paslaugomis, arba priemonėmis.

8. Susiejimas su kitomis svetainėmis
Svetainėje yra nuorodos į svetaines, kurios priklauso ir yra
eksploatuojamos trečių šalių. Šios svetainės turi savo privatumo
politikas ir mes primygtinai siūlome jas peržiūrėti. Šių svetainių
privatumo politika bus taikoma jūsų asmeninės informacijos
naudojimui, kurią pateiksite lankydamiesi tose svetainėse. Mes
neprisiimame jokios atsakomybės dėl tokių trečių šalių svetainių
privatumo panaudojimo praktikos, o tokių svetainių naudojimas yra
jūsų pačių asmeninė rizika.
9. IP Adresai
Mes studijuojame vartotojų tendencijas, kadangi esame suinteresuoti
sėkmingu informacijos skleidimu svetainėse. Mūsų serveris kuria
žurnalo failus, kuriuose yra informacija, tokia, kaip jūsų interneto
protokolo (IP) adresas, lankyti puslapiai, bei apsilankymo trukmė.
Toliau naudojama analizės programinė įranga, kuri sukuria ataskaitas,
padedančias mums sužinoti, kaip mes galėtume labiau praturtinti jūsų
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apsilankymą svetainėse. Ši informacija nėra naudojama jūsų
asmeninio profilio sukūrimui. Failai yra reguliariai naikinami. IP
adresas – tai interneto paslaugos tiekėjo jūsų kompiuteriui skirtas
numeris, kuris suteikia prieigą prie interneto. Dažniausiai IP adresas
keičiasi kiekvieną kartą, kai jūsų kompiuteris prisijungia prie interneto.
Tačiau, jeigu jūs naudojatės plačiajuosčiu ryšiu, gali būti, kad IP
adrese esanti informacija, kurią mes surinksime, bus atpažįstama.
Taip gali atsitikti dėl to, kad naudojantis tam tikru plačiajuosčiu ryšiu
jūsų IP adresas nesikeičia, ir jį galima susieti su jūsų asmeniniu
kompiuteriu. Mes galime naudoti jūsų IP adresą siekdami surinkti
bendrą informaciją apie naudojimą. Tačiau mes galėsime identifikuoti
jus individualiai tik tuo atveju, jeigu turėsime priemones IP adresą
susieti su jumis, kaip su konkrečiu vartotoju. Tam paprastai reikalinga
prieiga prie papildomos informacijos, kurios mes neprašome.
10. Jūsų teisės, susijusios su jūsų asmenine informacija
Jūs turite teisę paprašyti mūsų turimos jūsų asmeninės informacijos
kopijos, tam kad ištaisyti galimas klaidas, arba turite teisę
paprašyti ištrinti savo asmeninę informaciją. Prašome siųsti savo
prašymą duomenų apsaugos valdytojui elektroniniu paštu
adresu: Dataprotection@olympus-europa.com Mes perduosime
jūsų užklausas remiantis įstatymų nustatyta tvarka.
Be to, jūs bet kada turite teisę prieštarauti jūsų asmeninės informacijos
naudojimui. Prašome mus informuoti naudodamiesi kontaktiniu adresu,
arba aukščiau nurodytu elektroninio pašto adresu.
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