Privatumo taisyklės
1. Bendrosios nuostatos
1.1. Internetinė svetainė www.manjana.lt (toliau – Svetainė) priklauso ir yra administruojama
UAB „Manjana“ (kodas: 134382579; buveinės adresas: A. Stulginskio g. 41, Kaunas).
1.2. Šios Privatumo apsaugos taisyklės – tai rašytinis dokumentas, kuriame įtvirtintos
privatumo užtikrinimo nuostatos (toliau – Privatumo taisyklės), kurios taikomos visų asmenų,
besinaudojančių Svetaine ir Paslaugomis, atžvilgiu. Privatumo taisyklėse vartojamos sąvokos
atitinka Naudojimosi svetaine taisyklėse (toliau – Taisyklės) apibrėžtas sąvokas (naudojimasis
Svetaine, Paslauga ir kt.) ir jų prasmę, išskyrus atvejus, kai tam tikros sąvokos atskirai
apibrėžiamos šiose Privatumo taisyklėse.
1.3. Lankytojas bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis,
besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų šiose Privatumo taisyklėse nustatytų
reikalavimų. Jei Lankytojas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų
šiose Privatumo taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, Lankytojas neturi teisės naudotis Svetaine
ir (ar) Paslaugomis.
1.4. UAB „Manjana“ turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti ir (ar) papildyti šias
Privatumo taisykles. Privatumo taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje.
Jeigu Lankytojas po Privatumo taisyklių pakeitimo ir (ar) papildymo paskelbimo ir toliau
naudojasi Svetaine ir (ar) Paslaugomis, laikoma, kad jis vienareikšmiškai sutinka su visais
Privatumo taisyklių pakeitimais ir (ar) papildymais. Jeigu Lankytojas nesutinka su pakeistomis
ir (ar) papildytomis Privatumo taisyklėmis, jis praranda teisę naudotis Svetaine ir (ar)
Paslaugomis.
2. UAB „Manjana“ renkami duomenys
2.1. Naudotis arba turėti galimybę visapusiškai naudotis Svetaine ir Paslaugomis galima tik
Svetainėje
atlikus registracijos procedūrą. Registracijos procedūra atliekama paspaudus atitinkamą
nuorodą Svetainėje ir užpildžius visus privalomus registracijos formos (Įmonės pavadinimą,
adresą, įmonės kodą, PVM kodą, vardą, pavardę, pareigas, elektroninį paštą, telefoną,
prisijungimo slaptažodį) ir Lankytojo pasirinkimu užpildžius neprivalomus laukelius, tokiu
būdu pateikiant duomenis apie save UAB „Manjana“ (toliau – Duomenys).
2.2. UAB „Manjana“ turi teisę savo nuožiūra naudotis visais Lankytojo pateiktais duomenimis,
kuriuos Lankytojas pateikia atlikdamas registracijos procedūrą, o taip pat kitais būdais UAB
„Manjana“ sukauptais duomenimis apie Lankytoją.
2.3. Duomenys, kurie yra surenkami Lankytojui atliekant registracijos procedūrą ir (ar)
naudojantis Svetaine ir (ar) Paslaugomis, yra skirstomi į:
2.3.2. Asmeniniai duomenys. Tai duomenys, kurių pagalba galima nustatyti konkretaus
Lankytojo tapatybę. Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymo prasme šie

duomenys yra laikytini asmens duomenimis. Tokie duomenys renkami ir tvarkomi tik su
Lankytojo sutikimu, žemiau nurodytais būdais:
2.3.2.1. Registracija: kai Lankytojas registruojasi Svetainėje, Lankytojas privalomai turi
pateikti šiuos duomenis: (Įmonės pavadinimą, adresą, įmonės kodą, PVM kodą, vardą, pavardę,
pareigas, elektroninį paštą, telefoną, slaptažodį).
2.3.2.2. UAB „Manjana“ turi teisę kaupti duomenis apie Lankytoją jam prisijungiant prie
Svetainės. Šie duomenys rodo, kokius Svetainės puslapius Lankytojas lanko, kokiu laiku ir
kaip dažnai tą daro, kokiomis paslaugomis naudojasi. Taip pat, ši informacija apima duomenis,
kuriuos Lankytojas siunčiasi iš Svetainės.
3. Duomenų gavėjai
3.1. Surinktus Anoniminius duomenis UAB „Manjana“ tvarko, apdoroja ir naudoja
savireklamos bei kitais panašiais tikslais. Anoniminiai duomenys gali būti perduoti tretiesiems
asmenims, taip pat skelbiami viešai.
4. Lankytojo informacijos naudojimas
4.1. UAB „Manjana“ turi teisę savo nuožiūra, visapusiškai ir bet kokiu Lietuvos Respublikos
teisės aktų neuždraustu būdu naudotis visa sukaupta informacija apie Lankytoją. Toliau yra
paminėti pavyzdžiai, kokiems tikslams UAB „Manjana“ gali naudoti informaciją, surinktą apie
konkretų Lankytoją:
4.1.1. tam, kad galėtų redaguoti Turinį taip, kaip Lankytojui yra aktualiausia. Kai kuriais
atvejais UAB „Manjana“ reikia žinoti tikslius duomenis apie Lankytoją tam, kad UAB
„Manjana“ galėtų pasiūlyti specializuotas Paslaugas bei tikslinę reklamą.
4.1.3. UAB „Manjana“ taip pat naudoja bendrus duomenis statistinei analizei apie bendras
charakteristikas ir Lankytojų elgesį, siekdama išsiaiškinti poreikius, susijusius su tam tikromis
Svetainės dalimis bei išanalizuoti, kaip ir kur efektyviausiai panaudoti turimus resursus. Be šių
duomenų UAB „Manjana“ nežinotų, kurios Svetainės dalys yra populiariausios ir negalėtų
tinkamai keisti bei redaguoti Turinio ir siūlomų Paslaugų.
4.1.4. UAB „Manjana“ gali naudoti Lankytojo asmeninę informaciją tam, kad galėtų su
Lankytoju susisiekti ir pranešti apie pakeistas bei atnaujintas Paslaugas, taip pat apie Lankytojo
sąskaitas ar Taisyklių pažeidimus. Jei Lankytojas dalyvauja Svetainėje organizuojamuose
žaidimuose ar konkursuose, UAB „Manjana“ gali panaudoti Lankytojo informaciją, jei
Lankytojas laimėtų ir UAB „Manjana“ reikėtų susisiekti su juo.
4.1.5. UAB „Manjana“ gali siųsti elektroninius laiškus arba laiškus paštu, su informacija apie
Paslaugas, kurios, UAB „Manjana“ nuomone, sudomintų Lankytoją. Ankščiau paminėta
informacija yra siunčiama tik, jeigu Lankytojas tam davė savo sutikimą (atlikdamas registraciją
uždeda varnelę prie punkto ” Noriu gauti informaciją apie akcijas, išpardavimus, naujienas”).
5. Apsaugos priemonės

5.1. UAB „Manjana“ prašo Lankytojo būti atsargiu naudojant ir saugant Duomenis, nes
Lankytojas yra pats atsakingas už visų Duomenų slaptumą. Lankytojas įsipareigoja neperduoti
tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Lankytojas turėtų atsijungti nuo Svetainės
sistemos baigęs darbą tam, kad būtų tikras, jog niekas neprieis prie naudoto kompiuterio ir
nesužinos asmeninės informacijos, ypač tais atvejais, kai Lankytojas naudojasi viešai
prieinamu kompiuteriu (pvz. interneto kavinėje, bibliotekoje). Taip pat UAB „Manjana“ įspėja,
kad Lankytojas turi būti atsargus ir neturėtų atskleisti savo prisijungimo duomenų tretiesiems
asmenims, naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis. Tokia informacija gali būti panaudota
ir nukreipta prieš Lankytojo interesus.
5.2. Lankytojas sutinka, kad UAB „Manjana“ tvarko jo asmens duomenis. UAB „Manjana“
tvarkydama asmens duomenis, vadovaujasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės
apsaugos įstatyme įtvirtintais asmens duomenų tvarkymo reikalavimais ir kitais teisės aktais,
susijusiais su asmens duomenų apsauga, nuo 2018 m. gegužės 25 d. – Bendruoju duomenų
apsaugos reglamentu (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). Surinkti Asmens duomenys saugomi Asmens duomenų apsaugos teisės
aktų nustatytais tvarka ir terminais.

