„Icynene Europe” paslaugų teikimo sąlygos
1. Sąlygos
Prisijungdami prie interneto svetainės https://www.icynene.lt/, naršydami joje
ar tiesiog spustelėję ant šios nuorodos, Jūs sutinkate laikytis šių paslaugų
teikimo sąlygų, visų galiojančių įstatymų ir taisyklių bei atsakote už tai, kad
būtų laikomasi taikomų vietos įstatymų.
2. Naudojimo licencija
Šioje svetainėje esanti informacinė medžiaga saugoma pagal galiojančius
autorių teisių ir prekinių ženklų įstatymus.
a. Leidimas laikinai atsisiųsti vieną informacinės medžiagos (ar
programinės įrangos) kopiją iš interneto svetainės “Icynene Europe”
suteikiamas tik asmeninei, nekomercinei laikinai peržiūrai. Šiuo atveju
Jums neperduodamos nuosavybės teisės, otik suteikiama laikina ir
sąlyginė licencija, pagal kurią Jūs negalite:
i. keisti arba kopijuoti svetainėje esančios medžiagos;
ii. naudoti svetainėje esančios medžiagos komerciniams tikslams ar
viešiems skelbimams (komerciniams ar nekomerciniams);
iii. bandyti dekompiliuoti arba perkonfigūruoti bet kokią programinę
įrangą, esančią „Icynene Europe“ interneto svetainėje;
iv. pašalinti bet kokias autorių teises ar kitas nuosavybės nuorodas iš
svetainėje esančios medžiagos; arba
v. perduoti svetainėje esančią medžiagą kitam asmeniui arba
„publikuoti“ medžiagą bet kuriame kitame serveryje.
b. Ši licencija automatiškai nutraukiama, jei pažeidžiate bet kurį iš šių
apribojimų ir „Icynene Europe“ turi teisę ją nutraukti bet kuriuo metu.
Pasibaigus šios medžiagos peržiūrai arba šios licencijos galiojimo
terminui, Jūs turite sunaikinti visą atsisiųstą turimą medžiagą elektronine
ar / ar spausdinta forma.
3. Atsakomybės apribojimas
a. Interneto svetainėje „Icynene Europe“ esanti medžiaga pateikiama „kaip
yra“ pagrindu. „Icynene Europe“ nesuteikia jokios garantijos, išreikštos
ar numanomos, ir neginčija bei paneigia visas kitas garantijas, įskaitant,
be apribojimų, numanomas garantijas ar tinkamumo tam tikram tikslui
sąlygas arba intelektinės nuosavybės ar kitų teisių pažeidimą.
b. Be to, „Icynene Europe“ negarantuoja ar nepateikia jokių pareiškimų dėl
savo interneto svetainėje publikuojamos medžiagos tikslumo, tikėtinų
rezultatų ar patikimumo arba kitos, su šia medžiaga susijusos,

informacijos, publikuojamos kitose svetainėse (susijusiose su šia
svetaine).
4. Medžiagos tikslumas
Nepaisant to, kad „Icynene Europe“ deda visas pastangas, kad užtikrintų
svetainės turinio tikslumą, medžiaga, pateikta „Icynene Europe“ interneto
svetainėje, gali turėti techninių, spausdinimo ar fotografijos klaidų. ,„Icynene
Europe“ negarantuoja, kad bet kokia jos svetainėje pateikiama medžiaga yra
tiksli, išsami arba naujausia. „Icynene Europe“ bet kuriuo metu ir be įspėjimo
gali keisti savo svetainėje esančią medžiagą.
„Icynene Europe“ neprivalo atnaujinti medžiagos.
5. Apribojimai
„Icynene Europe“ imasi visų pagrįstų priemonių, siekdama užtikrinti, kad jos
interneto svetainėje pateikta informacija būtų tiksli, naujausia, saugi ir
prieinama.
Jokiu būdu „Icynene Europe“ ar jos tiekėjai neatsako už patirtą žalą (įskaitant,
bet tuo neapsiribojant, nuostolius už duomenų praradimą ar pelną arba verslo
nutraukimą), atsiradusią dėl medžiagos, skelbiamos interneto svetainėje
„Icynene Europe“, naudojimo ar nesugebėjimo ja naudotis, net jei „Icynene
Europe“ svetainei ar „Icynene Europe“ įgaliotojam atstovui žodžiu ar raštu
buvo pranešta apie tokios žalos galimybę.
6. Nuorodos
„Icynene Europe“ neperžiūrėjo visų svetainių, susijusių su savo interneto
svetaine. Bet kokios nuorodos įtraukimas į „Icynene Europe“ interneto
svetainę nereiškia, kad „Icynene Europe“ pritaria trečiosios šalies svetainei.
Todėl „Icynene Europe“ negali būti laikoma atsakinga už bet kokios kitos
interneto svetainės, susijusios su „Icynene Europe“ interneto svetaine, turinį.
Bet kurios tokios informacijos, susijusios su interneto svetaine „Icynene
Europe“, naudojimas yra vartotojo rizika.
7. Pakeitimai
„Icynene Europe“ bet kuriuo metu be įspėjimo gali peržiūrėti savo svetainės
naudojimo sąlygas. Naudodamiesi šia svetaine jūs sutinkate laikytis
galiojančių šių paslaugų teikimo sąlygų.
8. Reglamentuojantys teisės aktai

Šios sąlygos yra reglamentuojamos ir aiškinamos pagal Belgijos įstatymus ir
naudodamiesi šia svetaine, Jūs neatšaukiamai pateikiate išimtinę jurisdikciją
Belgijos teismuose.

Privatumo politika
Jūsų privatumas mums svarbus. Tai yra „Icynene Europe“ politika, kuri
numato gerbti jūsų privatumą dėl bet kokios informacijos, kurią mes galime
jums surinkti mūsų interneto svetainėje https://www.icynene.lt/ ir kitose
svetainėse, kurių savininkai esame mes arba kuriose veikiame.
Mūsų renkama informacija
Prisijungimo duomenys
Kai apsilankote mūsų interneto svetainėje, mūsų serveriai gali automatiškai
registruoti standartinius jūsų interneto naršyklės duomenis. Šie duomenys
laikomi ,,neidentifikuojama informacija“, nes jūsų asmeniškai nepažįsta.
Registruojami gali būti: jūsų naršyklės tipas ir versija, lankomi puslapiai,
apsilankymo laikas ir data, kiekviename internet svetainės puslapyje praleistas
laikas ir kita informacija.
Asmeninė informacija
Turime teisę paprašyti Jūsų asmeninės informacijos:





Vardas, pavardė
El. paštas
Tel. / Mob. tel.
Adresas

Šie duomenys laikomi „identifikavimo informacija“ arba „asmenine
informacija“, nes ji gali asmeniškai jus identifikuoti. Mes prašome tik
asmeninės informacijos, susijusios tik su konkrečiu teisėtu tikslu, pavyzdžiui,
teikdami Jums reikalingą (Jūsų prašomą) paslaugą arba tobulindami šią
paslaugą.
Kaip renkame informaciją?
Mes renkame visą informaciją sąžiningomis ir teisėtomis priemonėmis.
Mes renkame asmeninę informaciją naudodami galiojantį, laisvai suteiktą,
specialių, informatyvų, aktualų ir aiškų sutikimą arba tai, kas yra būtina, kad
galėtumėte suteikti Jūsų prašomą paslaugą.

Mes taip pat informuojame, kodėl mes ją renkame ir kaip ji bus naudojama.
Jūs galite atmesti mūsų prašymą suteikti asmeninę informaciją suprasdami,
kad be jo negalėsime Jums suteikti tam tikrų jūsų pageidaujamų paslaugų.
Informacijos naudojimas
Mes galime naudoti identifikavimo ir nenuosekliosios informacijos derinį, kad
suprastume, kas yra mūsų lankytojai, kaip jie naudoja mūsų paslaugas ir kaip
mes galime patobulinti savo interneto svetainės naudojimo patirtį ateityje.
Mes neatskleidžiame asmeninės informacijos viešai, tačiau galime dalintis
suvestinėmis ir anoniminėmis šios informacijos versijomis, pavyzdžiui,
svetainių ir klientų naudojimo tendencijų ataskaitose.
Duomenų apdorojimas ir saugojimas
Informacija, kurią mes renkame, saugoma ir apdorojama Belgijoje arba ten,
kur mes ar mūsų partneriai, filialai ir trečiųjų šalių tiekėjai turi buveines. Mes tik
perduodame asmeninę informaciją, atitinkančią jurisdikcijoje numatytą
apsaugą, kaip reikalaujama ES teisės aktuose, kurie atspindi mūsų
įsipareigojimą apsaugoti mūsų naudotojų privatumą.
Mes išsaugome tik tokią asmeninę informaciją, kuri yra reikalinga siekiant teikti
kokybišką paslaugą arba patobulinti savo paslaugas ateityje. Išsaugoję šiuos
duomenis, mes saugome juos atsakingai ir komerciniu požiūriu priimtinais
būdais, kad būtų išvengta nuostolių ir vagysčių, taip pat neteisėtos prieigos
prie informacijos, galimų jos atskleidimo, kopijavimo, naudojimo ar pakeitimo
atvejų. Taip pat įspėjame, kad nė vienas elektroninio perdavimo ar saugojimo
būdas nėra 100 proc. saugus ir negali garantuoti visiško duomenų saugumo.
Jei prašote, kad Jūsų asmeninė informacija būtų ištrinta, arba tais atvejais, kai
Jūsų asmeninė informacija nebetinkama mūsų veiklai, ištrinsime ją iš savo
sistemos per atitinkamą laikotarpį.
Slapukai
Naudojame „slapukus“ informacijos apie Jus ir Jūsų veiklą rinkimui visoje
mūsų svetainėje. Daugiau informacijos rasite mūsų „Slapukų“ politikoje.
Trečiosios šalies prieiga prie informacijos
Naudojame trečiųjų šalių paslaugas:



Analitinis stebėjimas
Turinio rinkodara

Teikinat šias paslaugas leidžiame naudotis mūsų duomenimis tik tam, kad
būtų tinkamai atliktos konkrečios užduotys mūsų vardu. Mes neprieštaraujame
asmeniškai identifikuojančios informacijos naudojimui be Jūsų aiškaus
sutikimo. Nesuteikiame jiems leidimo atskleisti ar naudoti bet kokius duomenis
kitiems tikslams.
Mes galime išorės konsultantams ir agentūroms suteikti ribotą prieigą prie
mūsų duomenų analizės ir paslaugų tobulinimo tikslais. Ši prieiga suteikiama
tik tam laikotarpiui, kuris yra būtinas konkrečiam veiksmui atlikti. Mes dirbame
tik su išorinėmis agentūromis, kurių privatumo politika suderinta su mūsų pačių
privatumo politika.
Mes atsisakysime Vyriausybės ir teisėsaugos duomenų užklausų, jei
manysime, kad užklausa yra per plati arba nesusijusi su jo nurodytu tikslu.
Tačiau mes galime bendradarbiauti, jei manome, kad reikalaujama informacija
yra būtina ir tinkama, kad atitinka oficialios valstybės institucijos įsakymo
sąlygų laikymąsi, užtikrinantį mūsų pačių teisių ir turto apsaugą, visuomenės ir
bet kurio asmens saugumą, užkertantį kelią nusikaltimui ar tam, ką mes
pagrįstai tikime esant neteisėta, teisiškai pagrįsta ar neetiška veikla.
Kitais atvejais mes neprieštaraujame ir nepateikiame asmeninės informacijos
trečiosioms šalims. Mes neparduodame ar nenuomojame Jūsų asmeninės
informacijos rinkodaros tikslais ar trečiosioms šalims.
Vaikų privatumas
Ši interneto svetainė neskirta vaikams ir nerenka asmeninės informacijos iš
vaikų. Jei esate tėvas / globėjas, susisiekite su mumis, jei manote, kad jūsų
vaikas dalyvauja veikloje, susijusioje su asmenine informacija mūsų interneto
svetainėje ir jei negavote jokio pranešimo ar prašymo duoti sutikimą. Mes
nenaudojame jūsų pateiktų kontaktinių duomenų rinkodaros ar reklamos
tikslais.
Mūsų politikos ribos
Ši privatumo politika apima tik „Icynene Europe“ duomenų rinkimą ir tvarkymą.
„Icynene Europe“ deda visas pastangas, kad dirbtų tik su partneriais, filialais ir
trečiųjų šalių teikėjais, kurių privatumo politika yra suderinta su mūsų pačių
privatumo politika. Tačiau mes negalime 100 proc. visada to užtikrinti. Todėl
mes negalime prisiimti atsakomybės už jų propaguojamą privatumo politiką.
Mūsų svetainė gali turėti sąsajų su išorinėmis svetainėmis, kurios su mumis
nesusijusios. Atkreipiame dėmesį, kad nekontroliuojame šių svetainių turinio ir
politikos bei negalime prisiimti atsakomybės už jų propaguojamą privatumo
politiką.

Pakeitimai šioje politikoje
Savo nuožiūra galime pakeisti privatumo politiką, kad ši būtų labiau pagrįsta
(susijusi su) mūsų veikla. Mes imsimės pagrįstų veiksmų, kad vartotojai žinotų
apie pakeitimus mūsų svetainėje. Jei esate registruotas interneto svetainės
https://www.icynene.lt/ vartotojas, mes informuosime apie tai naudodami
savo paskyroje išsaugotą kontaktinę informaciją. Tolesnis šios svetainės
naudojimas, po bet kokių privatumo politikos pakeitimų, bus laikomas mūsų
privatumo ir asmeninės informacijos pripažinimu.
Jūsų teisės ir pareigos
Kaip mūsų vartotojas, turite teisę būti informuotas apie tai, kaip Jūsų
duomenys renkami ir naudojami. Jūs turite teisę žinoti, kokius duomenis mes
renkame apie jus ir kaip jie tvarkomi. Jūs turite teisę ištaisyti ir atnaujinti bet
kokią savo asmeninę informaciją ir paprašyti šią informaciją ištrinti. Savo
paskyros informaciją galite bet kada keisti ar pašalinti naudodamiesi įrankiais,
pateiktais savo paskyros valdymo skydelyje.
Jūs turite teisę apriboti ar prieštarauti, kad Jūsų duomenys būtų naudojami
mūsų tikslais, išsaugodami teisę naudoti Jūsų asmeninę informaciją savo
tikslais..Jūs turite teisę atsisakyti duomenų apie Jus, kurie naudojami priimant
sprendimus, remiantis tik automatiniu apdorojimu.
Jei turite klausimų, susijusių su Jūsų duomenų ir asmeninės informacijos
naudojimu, nedvejodami susisiekite su mumis.
„Icynene Europe“ duomenų kontrolierius
Thierry Gossen
tgossen@icynene.eu
„Icynene Europe“ duomenų apsaugos darbuotojas
Thierry Gossen
tgossen@icynene.eu
Ši politika įsigalioja nuo 2018 m. gegužės 25 d.

Slapukų politika
Mes naudojame „slapukus“, kad galėtume patobulinti savo interneto svetainės
https://www.icynene.lt/ patirtį. Ši „slapukų“ politika yra „Icynene Europe“
privatumo politikos dalis ir apima slapukų naudojimą tarp Jūsų įrenginio ir

mūsų interneto svetainės. Mes taip pat pateikiame pagrindinę informaciją apie
trečiųjų šalių teikiamas paslaugas, kurias galime naudoti, kurie taip pat gali
naudoti „slapukus“, kaip savo paslaugos dalį, tačiau jie nėra taikomi mūsų
politikoje.
Jei nenorite priimti mūsų „slapukų“, turėtumėte nurodyti savo naršyklėje, jog
atsisakote „slapukų“ iš interneto svetainės https://www.icynene.lt/,
suprasdami, kad tokiu atveju mes galbūt negalėsime Jums pateikti norimo
turinio ir paslaugų.
Kas yra slapukas?
„Slapukas“ yra nedidelė duomenų dalis, kurią svetainėje saugo Jūsų
aplankas. Paprastai šie duomenys apima informaciją, susijusią su pačia
svetaine, unikalų identifikatorių, leidžiantį svetainei atpažinti Jūsų žiniatinklio
naršyklę, kai joje apsilankysite pakartotinai, papildomus duomenis, kurie
naudojami „slapuko“ tikslui ir jo gyvavimui.
„Slapukai“ naudojami tam tikroms funkcijoms įjungti (pavyzdžiui, prisijungimui),
svetainės naudojimui stebėti (pavyzdžiui, analitiniai), naudotojo nustatymams
išsaugoti ir suasmeninti (pavyzdžiui, laiko juostos, pranešimų nuostatoms) bei
Jūsų turiniui išsaugoti (pavyzdžiui, reklamos, kalbos).
Siekiant nustatyti svetainę, kurioje apsilankėte, „slapukai“ paprastai vadinami
„pirmosios šalies slapukais“ ir paprastai jie stebi tik Jūsų veiklą (šioje)
konkrečioje svetainėje. Kitų svetainių ir įmonių (t. y. trečiųjų šalių) nustatyti
„slapukai“ vadinami „trečiosios šalies slapukais“ ir gali būti naudojami stebėti
Jus kitose svetainėse, kuriose naudojama ta pati trečiosios šalies paslauga.
Slapukų tipai ir jų naudojimas
Esminiai slapukai
Esminiai „slapukai“ yra labai svarbūs tinkamam svetainės veikimui, susijusiam
su Jūsų atliekamais veiksmais (ar suteikiant Jums pagrindines funkcijas),
pavyzdžiui, vartotojo prisijungimai, paskyros valdymas, pirkinių krepšelių
formavimas ir mokėjimo apdorojimai. Mes naudojame esminius „slapukus“,
kad galėtume palaikyti tam tikras funkcijas savo svetainėje.
Veiklos „slapukai“
Veiklos slapukai naudojami stebint, kaip Jūs naudojatės svetaine apsilankymo
metu, nepasirinkę asmeninės informacijos apie jus. Paprastai ši informacija
yra anoniminė ir susiejama su informacija, kuri matoma visiems svetainės
vartotojams, siekiant padėti įmonėms suprasti lankytojų naudojimo būdus,

nustatyti ir diagnozuoti problemas ar klaidas, su kuriomis susiduria jų
vartotojai, ir priimti geresnius strateginius sprendimus, kad būtų pagerinta
bendra auditorijos svetainės patirtis. Šiuos „slapukus“ gali nustatyti lankytina
svetainė (pirmoji šalis) arba trečiosios šalies paslaugos. Mes naudojame
veiklos „slapukus“ savo svetainėje.
Funkcionalumo „slapukai“
Funkcionalumo „slapukai“ naudojami informacijai apie jūsų įrenginį ir bet
kuriuos nustatymus, kuriuos galite konfigūruoti lankytinoje svetainėje
(pavyzdžiui, kalbos ir laiko juostos nustatymai), rinkti. Su šia informacija
svetainės gali suteikti Jums pritaikytą, patobulintą ar optimizuotą turinį bei
paslaugas. Šiuos slapukus gali nustatyti lankytina svetainė (pirmoji šalis) arba
trečiosios šalies tarnyba. Mes naudojame funkcionalumo „slapukus“
pasirinktoms mūsų svetainės funkcijoms.
Tiksliniai / reklaminiai „slapukai“
Tiksliniai / reklaminiai „slapukai“ naudojami nustatant, koks reklaminis turinys
yra tinkamesnis Jums ir Jūsų interesams (poreikiams). Tinklalapiai gali juos
naudoti norėdami pateikti tikslinę reklamą arba apriboti reklamos rodymo kartų
skaičių. Tai padeda įmonėms pagerinti jų kampanijų efektyvumą ir pateikti
aktualų turinį. Šiuos „slapukus“ gali nustatyti lankytina svetainė (pirmoji šalis)
arba trečiosios šalies paslaugos. Trečiųjų šalių nustatyti tiksliniai / reklaminiai
„slapukai“ gali būti naudojami Jūsų stebėjimui kitose svetainėse, kuriose
naudojama ta pati trečiosios šalies paslauga. Mes nenaudojame šio tipo
„slapukų“ savo svetainėje.
Trečiosios šalies „slapukai“ mūsų interneto svetainėje
Į savo interneto svetainę, pavyzdžiui, analitikų teikėjams ir turinio partneriams,
galime įtraukti trečiųjų šalių įmones ir asmenis. Mes suteikiame šioms
trečiosioms šalims prieigą prie pasirinktos informacijos, kad šie galėtų atlikti
konkrečias užduotis mūsų vardu. Jie taip pat gali nustatyti trečiųjų šalių
„slapukus“, kad galėtų teikti savo paslaugas. Trečiųjų šalių „slapukus“ galima
naudoti stebint Jus kitose svetainėse, kuriose naudojama ta pati trečiosios
šalies paslauga. Kadangi mes nekontroliuojame trečiųjų šalių „slapukų“, jiems
netaikoma „Icynene Europe“ „slapukų“ politika.
Mūsų trečiosios šalies privatumo pasižadėjimas
Mes persvarstome visų trečiųjų šalių teikėjų privatumo politiką, kad
užtikrintume, jog jų praktika atitinka mūsų reikalavimus. Mes niekada

neįtraukiame trečiųjų šalių paslaugų, kurios kenkia mūsų naudotojų privatumui
arba pažeidžia jų teises.

Kaip galite valdyti „slapukus“ arba jų atsisakyti?
Jei nenorite priimti mūsų „slapukų“, galite nurodyti naršyklei atsisakyti
„slapukų“ iš mūsų svetainės. Dauguma naršyklių yra sukonfigūruotos taip, kad
pagal nutylėjimą priimtų „slapukus“, tačiau galite atnaujinti šiuos nustatymus ir
visiškai atsisakyti „slapukų“ arba informuoti, kai svetainė bando nustatyti arba
atnaujinti „slapuką“.
Jei naršote svetainėje naudodamiesi keliais įrenginiais, Jums gali prireikti
atnaujinti savo nustatymus kiekviename įrenginyje.
Nors kai kuriuos „slapukus“ galima užblokuoti, tačiau tai nedaro žymios įtakos
Jūsų interneto svetainės patirčiai. Užblokuodami visus „slapukus“, tikėtina,
negalėsite pasiekti tam tikrų funkcijų ir turinio visose lankomose svetainėse.

Aš sutinku su privatumo politika

