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UAB "Mega Baltic" įsipareigoja gerbti ir saugoti Jūsų asmens duomenis ir privatumą.
Privatumo politika atspindi UAB Mega Baltic taikomą klientų duomenų tvarkymo praktiką.
Jei Jūs esate įmonė ar organizacija, pranešime nurodyta informacija Jums taikoma tiek, kiek
mūsų įmonė, vykdydama sutartis gali tvarkyti Jūsų darbuotojų, kuriuos Jūs įgaliojote, asmens
duomenis.
Skirkite laiko šio dokumento peržiūrėjimui. Iškilus klausimams, susisiekite su mumis kontaktais,
kurie nurodyti žemiau.
Šią politiką mes planuojame atnaujinti. Prašytume Jūsų ją peržiūrėti periodiškai.
KOKIUS ASMENS DUOMENIS KAUPIAME IR KAIP NAUDOJAME
UAB Mega Baltic yra laikomas asmens duomenų, kuriuos Jūs suteikiate mums, valdytoju.
Duomenys, kuriuos kaupiame- pagrindiniai verslo duomenys apie Jus: Jūsų vardas, įmonės
pavadinimas, įmonės adresas, įmonės telefono numeris, įmonės elektroninis paštas. Taip pat
renkame informaciją apie tai, kokie mūsų produktai Jus domina ar gali sudominti.
KAM MUMS REIKALINGI SUKAUPTI DUOMENYS
Mes kaupiame ir apdorojame asmens duomenis šiais pagrindiniais tikslais:
• Produktų pardavimo ir paslaugų teikimo sutarčių sudarymas ir vykdymas.
• Tiesioginė rinkodara.
• Bendravimas. Šiuo tikslu mes siekiame atsakyti į Jūsų klausimus ir prašymus dėl
paslaugų teikimo, taip pat gauti Jūsų atsiliepimus; siųsti svarbius pranešimus,
pavyzdžiui, dėl šios Politikos ar kitų dokumentų pasikeitimo; siųsti techninius
pranešimus, atnaujinimus, įspėjimus dėl saugumo, palaikymo ir kt.
• duomenys reikalingi norint atsakyti į Jūsų užklausą arba pasiūlyti Jums labiau
individualizuotą paslaugą (pvz., naujausią informaciją apie produktą ir išsamią
informaciją apie įvykį).
KAIP MES KAUPIAME DUOMENIS
Mes renkame asmens duomenis keliais būdais:
• kai Jūs perkate prekes;
• kai savo duomenis suteikiate tiesiogiai;
• kai savo asmens duomenis suteikiate trečiosioms šalims, kurios turi teisę dalintis Jūsų
informacija su mumis.
• kai pateikiate užklausą mūsų internetinėse svetainėse: www.megabaltic.lt ar
www.aleodrinks.eu;
• mes taip pat renkame informaciją, kuri atskleidžia mūsų produktų ar teikiamų paslaugų
ypatybes arba automatiškai sugeneruotą mūsų internetinių svetainių lankytojų
statistiką. Daugiau informacijos žr. "Slapukų naudojimas".
MŪSŲ RINKODARA
Su Jūsų sutikimu, naudosime sukauptus duomenis, kad galėtume suteikti Jums informaciją apie
mūsų darbą ar veiklą, kurios prašote ar tikitės. Mes taip pat apdorosime Jūsų duomenis
vadovaudamiesi teisėtu interesu, kai šie interesai nepažeidžia jūsų teisių. Šie teisėti interesai

apima informaciją apie artėjančius renginius ir parodas, kurios yra potencialiai aktualios Jūsų
verslui. Daugiau informacijos rasite skirsnyje "Teisėti interesai".
SLAPUKŲ NAUDOJIMAS
Slapukai yra naudojami svetainėse: www.megabaltic.lt/ ir www.aleodrinks.eu/, kur
lankytojams suteikiama prieiga prie mūsų įmonės siūlomų produktų, paslaugų ir informacijos,
susijusios su įmonės veikla.
Slapukas yra mažas teksto failas, kurį vartotojas atsisiunčia į įrenginį naršydamas tam tikrose
svetainėse. Slapukai leidžia tinklalapiams atpažinti naudotojo įrenginį ir įsimena informaciją
apie jūsų pasirinktis (pvz., Jūsų pasirinktą kalbą), todėl nereikia iš naujo pasirinkti parametrų
kiekvieną kartą, kai naršote svetainėje iš tam tikro įrenginio.
Galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jei nesutinkate, galite pakeisti savo naršyklės
nustatymus ir išjungti visus slapukus arba juos įjungti / išjungti po vieną. Tačiau atkreipkite
dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti interneto naršymo spartą, apriboti tam tikrų
interneto svetainių funkcionalumą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Daugiau informacijos
apie slapukus galite rasti www.AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.
Slapukai, kuriuos naudojame mūsų tinklalapiuose:
www.aleodrinks.eu/:
"Google Analytics" - šis slapukas renka anoniminę informaciją apie tai, kiek laiko esate
lankomame puslapyje, kokia Jūsų elgsena jame ir pan.. Štai kaip mes sužinome, kokia
informacija yra aktualiausia mūsų lankytojams.
pll_language - kai lankytojas kartą svetainėje pasirenka kalbą, kitą kartą grįžus į svetainę, kalba
bus tokia pati.
www.megabaltic.lt/:
"Google Analytics" - šis slapukas renka anoniminę informaciją apie tai, kiek laiko esate
lankomame puslapyje, kokia Jūsų elgsena jame ir pan.. Štai kaip mes sužinome, kokia
informacija yra aktualiausia mūsų lankytojams.
pll_language - kai lankytojas kartą svetainėje pasirenka kalbą, kitą kartą grįžus į svetainę, kalba
bus tokia pati.
DALIJIMASIS JŪSŲ DUOMENIMIS
Mes atskleidžiame informaciją tik trečiosioms šalims ar asmenims, kai tai privaloma pagal
Valstybės Saugumo įstatymus, mokesčių ar baudžiamojo tyrimo tikslais, taip pat:
• jei sutikote, kad galime tai daryti;
• jei mes vykdome projektą kartu su kitomis organizacijomis, kurias įvardinsime, gali tekti
dalytis informacija. Mes labai aiškiai informuosime, kaip bus elgiamasi su Jūsų duomenimis.
Mes niekada neparduosime Jūsų asmens duomenų kitoms organizacijoms.
DUOMENŲ SAUGOJIMAS
Mes ir toliau saugosime kliento duomenis (tuos, kurie su mumis sudarė sutartį), nebent
nurodysite ištrinti Jūsų duomenis. Visi kiti kontaktiniai asmenys išliks mūsų duomenų bazėje
aštuonerius metus nuo mūsų Privatumo politikos atnaujinimo datos (2018 m. Gegužės mėn.),
Po to mes atsiųsime jums el. laišką, kad galėtume patikrinti, ar norėtumėte ir toliau
bendradarbiauti su mumis.

GALITE BETKADA NUTRAUKTI MŪSŲ ELEKTRONINIŲ LAIŠKŲ GAVIMĄ
Maloniai prašome susisiekti su mumis: biuras@megabaltic.lt arba info@aleodrinks.eu ir
paprašyti pašalinti Jūsų duomenis iš mūsų duomenų bazės.

MŪSŲ TEISĖTI INTERESAI
Bendrai tariant – teisėti interesai reiškia, kad mes galime naudoti Jūsų asmens duomenis, jei:
• turime realią ir pagrįstą priežastį, tačiau ji nepažeidžia Jūsų teisių ir interesų.
Mes atidžiai išnagrinėsime bet kokį galimą poveikį Jums ir Jūsų teisėms prieš susisiekdami su
jumis el. laiškais susijusiais su mūsų verslo interesais ar informacija apie mūsų įmonės renginius
ar parodas maisto ir gėrimų sektoriuje.
Toliau pateikiami kai kurie pavyzdžiai, kada ir kodėl mes naudosime savo teisėtą interesą kaip
būdą pranešti apie mūsų naujus bei esamus produktus ar parodas.
• Vieninteliai asmens duomenys, kuriuos mes kaupiame yra: įmonės pavadinimas ir adresas;
telefono numeris; elektroninio pašto adresas ir informaciją apie jų santykius su mumis kaip
atstovaujančio savo darbdavį asmens.
• Ši informacija yra naudojama “verslas verslui” (B2B) rinkodarai bei papildyti informaciją apie
atitinkamą pramonės šaką.
•Mūsų pagrindinis interesas- pradėti komunikaciją su įmone, o ne su konkrečiu asmeniu, kuris
dirba toje įmonėje.
• Mes naudojame tiesioginę rinkodara- siunčiame el. laiškus, kuriuose pateikiame informaciją
apie įvykius, renginius, parodas, kuriose dalyvausime, nes manome, kad Jūsų įmonę gali
dominti tokio pobūdžio informacija.
• Norime patikinti, kad mūsų rinkodara yra priimtina jums, pritaikyta Jūsų verslo interesams.
• Kreipsimės į Jus tik verslo tikslais.
JŪSŲ INTERESAI IR TEISĖS
Kai apdorosime Jūsų duomenis savo teisėtiems interesams, apsvarstysime bet kokį galimą
poveikį Jums ir Jūsų teisėms pagal Duomenų apsaugos ar bet kokį kitą atitinkamą įstatymą.
Mūsų teisėti verslo interesai automatiškai neužginčija Jūsų interesų.
Naujasis Duomenų apsaugos įstatymas, kuris įsigaliojo 2018 m. gegužės mėn., suteiks visiems
labai svarbias teises:
• Skaidrumas- kaip mes naudojame Jūsų duomenis (teisė būti informuotu).
• Galimybė gauti mūsų turimos informacijos apie Jus kopiją, kuri jums bus pateikta per vieną
mėnesį (prieigos teisė).
• Atnaujinti arba pakeisti turimą informaciją apie Jus, jei ji buvo klaidinga (teisė ištaisyti).
• Galimybė neleisti naudotis informaciją apie Jus (teisė apriboti duomenų kaupimą,
naudojimą).
• Galimybė pašalinti visus duomenis apie Jus iš mūsų duomenų bazės (teisė būti "pamirštam").
• Galimybė drausti naudoti Jūsų duomenis rinkodaros tikslais.
• Galimybė gauti duomenis apie save ir naudoti saviems tikslams (teisė į duomenų perkėlimą).

• Galimybė atšaukti Jūsų duotą sutikimą, nedarant poveikio iki sutikimo atšaukimo
vykdytam Jūsų asmens duomenų naudojimui

Bet kokia užklausa ar instrukcija, susijusi su asmens duomenų tvarkymu, turi būti atliekama
vienu iš šių būdų:
• pateikiant tokį prašymą ar užsakymą tiesiogiai -Naugarduko g. 100, LT-03160 Vilnius, Lietuva
• siunčiant tokią paraišką ar nurodymą el. pašto adresu- marketing@megabaltic.lt
Gavę tokį prašymą ar nurodymą, mes atsakysime per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų ir
įvykdysime arba atsisakysime įvykdyti prašyme nurodytus veiksmus. Į Jūsų užklausą bus
atsakyta raštu.
Jei manote, kad Jūsų asmens duomenų tvarkymas neatitinka galiojančių įstatymų, turite teisę
kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.ada.lt).

