PRIVATUMO POLITIKA
PAGRINDAS:
UAB „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA“ supranta, kad Jūsų privatumas yra Jums
svarbus ir Jums rūpi kaip asmens duomenys yra naudojami ir duomenimis dalinamasi internete. Mes
gerbiame ir vertiname kiekvieno www.akvapark.lt lankytojo privatumą.
1.

Ką apima ši politika?
Ši politika taikoma tik svetainei https://akvapark.lt, subdomenui https://booking.akvapark.lt
bei http://akvaparkclub.dovanu-kuponai.lt.
Mūsų svetainėje gali būti nuorodų į kitus puslapius, tačiau mes neatsakome už tokių puslapių
privatumo politikas.

2.

Jūsų teisės
2.1
Kaip duomenų subjektas Jūs turite sekančias teises:
2.1.1 teisę būti informuotam apie mūsų renkamus duomenis;
2.1.2 teisę susipažinti su Duomenų valdytojo surinktais duomenimis;
2.1.3 teisę į netikslių, neišsamių ir (ar) neteisingų duomenų ištaisymą;
2.1.4 teisę būti pamirštam;
2.1.5 teisę uždrausti (apriboti) duomenų naudojimą;
2.1.6 teisę į duomenų perkeliamumą;
2.1.7 teisę prieštarauti naudoti duomenis konkretiems tikslams;
2.1.8 teises, susijusias su automatizuotu sprendimų priėmimu ir profiliavimu.
2.2
Esant bet kokiems nusiskundimams, galite kreiptis tiesiogiai į mus su atitinkamu
prašymu ar skundu, taip pat teisės aktų nustatytais atvejais kreiptis į Valstybinę
duomenų apsaugos inspekciją.

3.

Kokius duomenis mes renkame?
3.1
Siekiant užtikrinti galimybę Jums patogiau ir efektyviau naršyti Svetainėje bei pateikti
Jums naudingus pasiūlymus, Svetainėje naudojame šiuos Slapukus: "XSRF-TOKEN"
(aplikacijos saugumui padidinti), "laravel_session" (sesijos sugeneravimui),
„extend_reservation_in"
(saugoti
laikui
iki
rezervacijos
pabaigos),
„agree_with_cookies“ (pažymėti, jog klientas sutiko su slapukų saugojimu) „_ga“ ir
„_gid“ (Google Analytics).
3.2
Jei susisieksite su mumis el. paštu, tvarkysime Jūsų el. pašto adresą.

4.

Kaip mes naudojame Jūsų duomenis?
4.1
Tais atvejais, kai mes renkame asmens duomenis, duomenys tvarkomi ir saugomi ne
ilgiau nei tai yra būtina, atsižvelgiant į konkretų tikslą, kuriam renkami duomenys.
4.2
Jūsų asmens duomenys naudojami:
4.2.1 atsakymui į Jūsų užklausimus;
4.2.2 kokybiškam Jūsų naršymui www.akvapark.lt.
4.3
Visi el. laiškai ištrinami praėjus 6 mėnesiams nuo atitinkamo klausimo išsprendimo.
4.4
Jūs visada turtie teisę atšaukti Jūsų sutikimą tvarkyti asmens duomenis.
4.5
Mes nesidaliname Jūsų asmens duomenimis su trečiaisiais asmenimis, išskyrus el.
pašto adresą, jeigu davėte sutikimą gauti naujienlaiškį.

5.

Kaip ir kur mes saugome Jūsų duomenis?
5.1
Mes saugome Jūsų asmens duomenis tik tiek, kiek yra būtina ir tol, kol turime Jūsų
sutikimą.
5.2
Jūsų duomenys yra saugomi serveryje, esančiame Lietuvos Respublikoje.
5.3
Duomenų saugumas mums labai svarbus ir siekiame apsaugoti Jūsų duomenis. Tam
imamės visų įmanomų priemonių: šifruojama informacija tarp kliento ir serverio
(HTTPS ir SSL sertifikatai), ugniasienės, nuolatinis saugumo auditas, periodinė DNSBL
patikra.

6.

Susisiekite su mumis
Jeigu turite bet kokių klausimų, susijusių su mūsų svetaine www.akvapark.lt ar mūsų
privatumo politika, prašome susisiekti su mumis el. paštu jovita.pivariunaite@akvapark.lt,
telefonu +370 614 87739 ar paštu Vilniaus al. 13-1, Druskininkai.

7.

Privatumo politikos pakeitimai
Tam tikrais atvejais (pavyzdžiui, dėl teisės aktų pokyčių) mes galime pakeisti šią privatumo
politiką. Bet kokie pakeitimai nedelsiant bus skelbiami šiame www.akvapark.lt internetiniame
puslapyje. Momentas, kai pirmą kartą po privatumo politikos pakeitimo apsilankysite
internetiniame puslapyje www.akvapark.lt, bus laikomas Jūsų susipažinimo su privatumo
politikos pokyčiais momentu. Dėl šios priežasties rekomenduojame reguliariai tikrinti
internetinį puslapį www.akvapark.lt.

