Svetainės privatumo politika
Svetainė www.tarpeiluciu.lt, el. paštas: konsultacijos.tarpeiluciu@gmail.com įsipareigoja gerbti ir
saugoti jūsų duomenų privatumą. Renkame tik tuos duomenis, kurie būtini vykdant mūsų veiklą.
Svetainės privatumo politika apibrėžia įsipareigojimą gerbti ir saugoti asmens privatumą,
paaiškina, kaip renkami, naudojami, tvarkomi ir saugomi asmens duomenys, kokias teises turi
duomenų subjektas.
Tvarkydami jūsų asmens duomenis, laikomės Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento,
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos
elektroninių ryšių įstatymo, Lietuvos psichologų sąjungos patvirtinto Psichologo profesinės etikos
kodekso.

Kokius duomenis renkame ir kaip juos naudojame ?
Asmens duomenys, susiję su internetine registracija psichologo konsultacijai
Šie asmens duomenys yra gaunami tiesiogiai iš Jūsų:
-asmens identifikavimo duomenys (vardas);
-kontaktiniai duomenys (telefonas, el. paštas);
-kreipimosi priežastis ir kita svarbi informacija, susijusi su kreipimusi;
-tinkama konsultacijos data, laikas ir konsultavimo būdas.
Šie duomenys renkami tik prieš tai gavus duomenų subjekto sutikimą. Surinkti asmens duomenys
saugomi laikantis konfidencialumo ir naudojami tik tais tikslais, kuriais jie buvo surinkti. Šie
duomenys gali būti atskleisti tik išskirtiniais atvejais (žr. Lietuvos psichologų sąjungos psichologo
profesinės etikos kodekso punktą nr. 1.2.2.)
Registracijos duomenys laikomi 1 metus po jų surinkimo datos.
SVARBU. Asmenys, kurie yra jaunesni negu 18 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per
mūsų svetainę ir socialinių tinklų paskyras. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 18 metų,
prieš pateikdami asmeninę informaciją turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą ir
jį pateikti mums.

Duomenys, renkami naudojant slapukus
Mums svarbu tobulinti savo internetinę svetainę ir užtikrinti sklandų jos veikimą. Todėl siekiame
išsiaiškinti, kokia informacija aktualiausia svetainės lankytojams, kokie įrenginiai ir naršyklės
dažniausiai naudojami prisijungiant, taip pat iš kokių regionų dažniausiai prisijungiama, todėl
renkami panašūs demografiniai bei statistiniai duomenys. Šiam tikslui į Jūsų įrenginį įrašomos
mažos duomenų rinkmenos, vadinamos slapukais (tą patį daro dauguma interneto svetainių).
Surinkti duomenys yra naudojami tik techniniais tikslais – užtikrinti, kad svetainė tinkamai ir
saugiai veiktų bei išnagrinėti galimus saugumo pažeidimus. Slapukai įrašomi tik, jeigu Jūs
iššokančiame svetainės pranešime patvirtinate savo sutikimą, išskyrus būtinuosius ir techninius
slapukus, kurie reikalingi mūsų paslaugoms teikti. Slapukai paprastai galioja trumpai (vieną dieną,
savaitę ar mėnesį), bet kai kuriais atvejais gali galioti ir iki vienerių metų.

Informacijos teikimas tretiesiems asmenims
Įsipareigojame neatskleisti Jūsų asmens duomenų, gaunamų Jums lankantis šioje svetainėje,
jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus tuos atvejus, kai samdomi tretieji asmenys tam, kad
suteiktų paslaugas (pvz., svetainės veikimo sklandumui užtikrinti). Tokiems tretiesiems asmenims
suteiksime tik tą informaciją, kurios reikia norint suteikti paslaugą ir joms bus draudžiama naudoti
tą informaciją bet kokiems kitiems tikslams.

Asmens duomenų saugojimas
Jūsų Asmens duomenys tvarkomi atsakingai ir saugiai, laikantis Bendrojo asmens duomenų
apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo,
Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, Lietuvos psichologų sąjungos patvirtinto
Psichologo profesinės etikos kodekso. Duomenų tvarkymo metu, įgyvendiname tinkamas teisės
aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti Jūsų
tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo,
praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Jūs turite teisę:
-

reikalauti suteikti informaciją apie Jūsų asmens duomenis (el. paštu
konsultacijos.tarpeiluciu@gmail.com
teisė susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, gauti jų kopiją;
reikalauti ištaisyti tvarkomus Jūsų asmens duomenis, išskyrus saugojimą, – tuo atveju, kai
susipažinus su asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs
ar netikslūs;

-

-

-

reikalauti sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo
veiksmus, išskyrus saugojimą, – tuo atveju, kai susipažinus su savo asmens duomenimis,
Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;
nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar
ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais arba dėl teisėto intereso, kurio siekia
bendrovė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys;
reikalauti duomenų perkeliamumo;
reikalauti duomenų tvarkymo apribojimo;

Skundai
Jei turite nusiskundimų, ar manote, kad Jūsų asmens duomenis tvarkome netinkamai, kviečiame
raštu kreiptis el. pašto adresu konsultacijos.tarpeiluciu@gmail.com. Stengsimės kuo greičiau
išspręsti visus klausimus.
Jeigu Jūsų netenkina gautas atsakymas, ar manote, kad Jūsų kaip asmens duomenų subjekto teisės
buvo pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ar kitai
kompetentingai institucijai.

