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www.avesco-rent.lt/lt privatumo politika 

Šiame Tinklapyje renkami jo naudotojo Asmens duomenys. 

POLITIKOS SANTRAUKA 
Asmens duomenys yra renkami tokiems tikslams ir naudojant tokias paslaugas: 

•  

o Analizė 

▪ „Google Analytics“ ir tiesiogiai renkami analizės duomenys 

Asmens duomenys: Slapukai ir Naudojimo duomenys 

▪ „Google Analytics“ platformai „Firebase“ 

Asmens duomenys: Slapukai, unikalūs įrenginių identifikavimo duomenys reklamai (pvz., „Google Advertiser“ ID 

arba IDFA) ir Naudojimo duomenys 

o Išorinių platformų medžiagos rodymas 

▪ „Google Maps“ valdiklis ir „Google Calendar“ valdiklis 

Asmens duomenys: Slapukai ir Naudojimo duomenys 

▪ „Google Fonts“ 

Asmens duomenys: Naudojimo duomenys ir įvairūs paslaugos privatumo politikoje nurodyti duomenys 

o Registracija ir autentiškumo patvirtinimas 

▪ Tiesioginė registracija 

Asmens duomenys: adresas, bendrovės pavadinimas, el. pašto adresas, fakso numeris, vardas, pavardė, slaptažodis, 

telefono numeris, mokesčių mokėtojo numeris ir PVM mokėtojo kodas 

o Apsauga nuo brukalo (angl. spam) 

▪ „Google reCAPTCHA“ 

Asmens duomenys: Slapukai ir Naudojimo duomenys 

o Žymenų valdymas 

▪ „Google Tag Manager“ ir „Segment“ 

Asmens duomenys: Slapukai ir Naudojimo duomenys 

 

Kontaktinė informacija 
•  

o Savininkas ir Duomenų valdytojas 
Avesco Rent Lithuania, UAB 

Juridinio asmens kodas: 304777177, registruotos buveinės adresas Pirklių g. 6-101, LT-02300 Vilnius, Lietuva 

Savininko el. paštas kontaktams: vilnius@avesco-rent.com 

VISA POLITIKA 
 

Renkamų duomenų rūšys 
Šiame Tinklapyje (tiek naudojant paties Tinklapio funkcijas, tiek trečiųjų šalių paslaugas) renkami tokie 

duomenys: Slapukai, Naudojimo duomenys, vardai, pavardės, telefono numeriai, adresai, el. pašto adresai, 

slaptažodžiai, bendrovių pavadinimai, mokesčių mokėtojų numeriai, PVM mokėtojų kodai ir unikalūs įrenginių 

identifikavimo duomenys reklamai (pvz., „Google Advertiser“ ID arba IDFA). 

Išsami informacija apie renkamus kiekvienos rūšies Asmens duomenis pateikiama atitinkamuose šios 

privatumo politikos skyriuose arba specialiuose paaiškinamuosiuose tekstiniuose pranešimuose, kurie rodomi prieš 

pradedant rinkti duomenis. 

Asmens duomenis Vartotojas gali suteikti laisva valia arba duomenys (ypač Naudojimo duomenys) gali būti 

renkami automatiškai, naudojantis šiuo Tinklapiu. 

Būtina nurodyti visus duomenis, kuriuos pateikti reikalaujama šiame Tinklapyje, jų nepateikus nebūtų galima 

naudotis Tinklapio paslaugomis. Jei Tinklapyje aiškiai nurodoma, kad tam tikrų duomenų pateikti nėra privaloma, 

Vartotojai gali jų nenurodyti be jokių pasekmių galimybėms naudotis Tinklapio funkcijomis ir paslaugomis. 
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Vartotojai, kurie nėra tikri dėl to, kokius Asmens duomenis nurodyti yra būtina, gali kreiptis į Savininką. 

Slapukų (ar kitų sekimo priemonių), kurie yra naudojami šiame Tinklapyje arba kuriuos naudoja šiam 

Tinklapiui būtinų trečiųjų šalių paslaugų Savininkai, paskirtis – teikti Vartotojo užsakytą paslaugą; be to, Slapukai 

naudojami kitiems šiame dokumente ir Slapukų politikoje (jei tokia yra) nurodytiems tikslams. 

Vartotojai yra atsakingi už bet kokius šiame Tinklapyje gautus, paskelbtus ar pateiktus trečiųjų šalių Asmens 

duomenis ir patvirtina turintys trečiosios šalies sutikimą pateikti duomenis Savininkui. 

 

Duomenų tvarkymo būdas ir vieta 
Tvarkymo būdai 

Duomenų valdytojas Vartotojų duomenis tvarko tinkamu būdu ir imasi atitinkamų saugumo priemonių, kad 

užkirstų kelią neteisėtam naudojimuisi duomenimis, jų atskleidimui, pakeitimui arba sunaikinimui. 

Duomenys tvarkomi su nurodytu tikslu griežtai susijusia organizacine tvarka ir būdais, naudojant 

kompiuterius ir (arba) IT priemones. Kai kuriais atvejais su duomenimis gali susipažinti ne tik Duomenų valdytojas, 

bet ir tam tikri kiti atsakingieji asmenys, dalyvaujantys eksploatuojant Tinklapį (administracijos, pardavimų, 

rinkodaros, teisės, sistemų administravimo personalas), arba išorinės šalys (pvz., nepriklausomi techninių paslaugų 

teikėjai, pašto kurjeriai, prieglobos (angl. hosting) paslaugų teikėjai, IT bendrovės, komunikacijų agentūros), kurias, 

prireikus, Savininkas yra paskyręs Duomenų tvarkytojais. Naujausią tokių šalių sąrašą paprašius galima bet kada 

gauti iš Duomenų valdytojo. 

Vieta 

Duomenys yra tvarkomi Duomenų valdytojo biuruose ir kitose su tvarkymu susijusių šalių buvimo vietose. 

Norint gauti papildomos informacijos, prašome kreiptis į Duomenų valdytoją. 

Saugojimo trukmė 

Duomenys saugomi tiek, kiek to reikia norint suteikti Vartotojo užsakytą paslaugą, arba kiek to reikia šiame 

dokumente nurodytiems tikslams, o Vartotojas gali bet kada paprašyti Duomenų valdytojo sustabdyti jo duomenų 

naudojimą arba juos pašalinti. 

 

Surinktų duomenų naudojimas 
Duomenys apie Vartotoją renkami tam, kad valdytojas galėtų teikti savo paslaugas, taip pat tokiems tikslams: 

analizei, registracijai ir autentiškumui patvirtinti, išorinių platformų medžiagai rodyti, užtikrinti apsaugą nuo 

brukalo ir valdyti žymenis. 

Kiekvienam iš šių tikslų naudojami Asmens duomenys yra nurodyti atitinkamuose šio dokumento skyriuose. 

 

Išsami informacija apie Asmens duomenų tvarkymą 
Asmens duomenys renkami toliau nurodytiems tikslams ir naudojant toliau aprašytas paslaugas. 

 

• Analizė 

Šiame skyriuje nurodytos paslaugos suteikia Savininkui galimybę stebėti ir analizuoti tinklo srautą ir gali būti 

naudojamos sekti Vartotojų elgseną. 
„GOOGLE ANALYTICS“ („GOOGLE“ INC.) 

„Google Analytics“ – tai tinklo analizės paslauga, kurią teikia „Google“ Inc. (toliau – „Google“). Surinktus 

duomenis „Google“ naudoja sekti ir tirti tai, kaip naudojamas šis Tinklapis, rengti jo veiklos ataskaitas ir teikti jas 

kitoms bendrovės „Google“ paslaugoms. 

„Google“ gali naudoti surinktus duomenis pritaikyti nuosavo reklamos tinklo skelbimus atitinkamam 

kontekstui ir Vartotojų poreikiams. 

Renkami Asmens duomenys: Slapukai ir Naudojimo duomenys. 

Tvarkymo vieta: JAV – Privatumo politika – Atsisakyti 
„GOOGLE ANALYTICS“ PLATFORMAI „FIREBASE“ („GOOGLE“ INC.) 
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„Google Analytics“, skirta platformai „Firebase“, arba tiesiog „Firebase Analytics“ yra analizės paslauga, kurią 

teikia „Google“ Inc. Norėdami sužinoti, kaip „Google“ naudoja duomenis, susipažinkite su korporacijos 

„Google“ partnerių politika. 

„Firebase Analytics“ gali perduoti duomenis kitiems platformos „Firebase“ naudojamiems įrankiams, tokiems 

kaip pranešimų apie gedimus, autentiškumo patvirtinimo, nuotolinio konfigūravimo ir pranešimų paslaugos. 

Išsamios informacijos apie kitus Savininko naudojamus įrankius Vartotojas gali ieškoti šioje privatumo politikoje. 

Šiame Tinklapyje naudojamos priemonės mobiliųjų prietaisų tapatybei nustatyti (tarp jų – „Android 

Advertising ID“ arba, atitinkamai, operacinės sistemos „iOS“ reklamos identifikatorius) ir į Slapukus panašios 

technologijos, skirtos vykdyti paslaugos „Firebase Analytics“ funkcijas. 

Vartotojai turi teisę atsisakyti tam tikrų platformos „Firebase“ funkcijų, pasirinkdami atitinkamus prietaiso 

nustatymus, pavyzdžiui, pakeisdami mobiliojo prietaiso reklamos nustatymus arba vadovaudamiesi kituose su 

platforma „Firebase“ susijusiuose šios privatumo politikos skyriuose, jei tokių yra, pateikiamomis instrukcijomis. 

Renkami Asmens duomenys: Slapukai, unikalūs įrenginių identifikavimo duomenys reklamai (pvz., „Google 

Advertiser“ ID arba IDFA) ir Naudojimo duomenys. 

Tvarkymo vieta: JAV – Privatumo politika  
TIESIOGIAI RENKAMI ANALIZĖS DUOMENYS (ŠIAME TINKLAPYJE) 

Šiame Tinklapyje veikia vidinė su trečiosiomis šalimis nesusijusi analizės sistema. 

Renkami Asmens duomenys: Slapukai ir Naudojimo duomenys. 

 

• Išorinių platformų medžiagos rodymas 

Ši paslauga suteikia jums galimybę tiesiai šiame Tinklapyje matyti ir naudoti išorinėse platformose talpinamą 

medžiagą. 

Ši paslauga taip pat gali rinkti duomenis apie tinklo srautus tuose puslapiuose, kuriuose ji yra įdiegta, net 

jeigu Vartotojai ja nesinaudoja. 
PROGRAMOS „GOOGLE MAPS“ VALDIKLIS („GOOGLE“ INC.) 

„Google Maps“ yra žemėlapių vaizdavimo paslauga, kurią teikia „Google“ Inc. ir kuri suteikia galimybę šiame 

Tinklapyje pateikti tokio pobūdžio informaciją. 

Renkami Asmens duomenys: Slapukai ir Naudojimo duomenys. 

Tvarkymo vieta: JAV – Privatumo politika 
PROGRAMOS „GOOGLE CALENDAR“ VALDIKLIS („GOOGLE“ INC.) 

Programos „Google Calendar“ valdiklis yra kalendoriaus turinio vaizdavimo paslauga, kurią teikia „Google“ 

Inc. ir kuri suteikia galimybę šiame Tinklapyje pateikti tokio pobūdžio informaciją. 

Renkami Asmens duomenys: Slapukai ir Naudojimo duomenys. 

Tvarkymo vieta: JAV – Privatumo politika 
„GOOGLE FONTS“ („GOOGLE“ INC.) 

„Google Fonts“ yra šrifto vaizdavimo paslauga, kurią teikia „Google“ Inc. ir kuri suteikia galimybę šiame 

Tinklapyje pateikti tokio pobūdžio informaciją. 

Renkami Asmens duomenys: Naudojimo duomenys ir įvairūs paslaugos privatumo politikoje nurodyti 

duomenys. 

Tvarkymo vieta: JAV – Privatumo politika 

 

• Registracija ir autentiškumo patvirtinimas 

Registruodamiesi arba patvirtindami savo autentiškumą, Vartotojai suteikia šiam Tinklapiui galimybę 

nustatyti jų tapatybę ir suteikti jiems teisę naudotis skirtinėmis paslaugomis. 

Priklausomai nuo to, kas nurodyta toliau, trečiosios šalys taip pat gali teikti registracijos ir autentiškumo 

patvirtinimo paslaugas. Tokiu atveju Tinklapis galės naudoti tam tikrus trečiųjų šalių paslaugų saugomus duomenis 

registracijos arba tapatybės nustatymo tikslams. 
TIESIOGINĖ REGISTRACIJA (ŠIAME TINKLAPYJE) 

https://www.google.com/policies/privacy/
https://www.google.com/policies/privacy/
https://www.google.com/policies/privacy/
https://www.google.com/policies/privacy/
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Vartotojas užsiregistruoja, užpildydamas registracijos formą ir pačiame Tinklapyje nurodydamas Asmens 

duomenis. 

Asmens duomenys: adresas, bendrovės pavadinimas, el. pašto adresas, fakso numeris, vardas, pavardė, 

slaptažodis, telefono numeris, mokesčių mokėtojo numeris ir PVM mokėtojo kodas 

 

• Apsauga nuo brukalo (angl. spam) 

Ši paslauga analizuoja šio Tinklapio srautus, kuriuose gali būti Vartotojų Asmens duomenų, kad atskirtų juos 

nuo kitų srautų, žinučių ir medžiagos, kuri yra pripažinta brukalu. 
„GOOGLE RECAPTCHA“ („GOOGLE“ INC.) 

„Google reCAPTCHA“ yra apsaugos nuo brukalo paslauga, kurią teikia „Google“ Inc. 

„reCAPTCHA“ naudojama laikantis korporacijos „Google“ privatumo politikos nuostatų ir naudojimo sąlygų. 

Renkami Asmens duomenys: Slapukai ir Naudojimo duomenys. 

Tvarkymo vieta: JAV – Privatumo politika 

 

• Žymenų valdymas 

Ši paslauga padeda Savininkui centralizuotai valdyti reikalingus šio Tinklapio žymenis ir kompiuterine kalba 

parašytas programas. 

Dėl to Vartotojų duomenys patenka į šių paslaugų duomenų srautus ir gali būti išsaugomi. 
„GOOGLE TAG MANAGER“ („GOOGLE“ LLC) 

„Google Tag Manager“ yra žymenų valdymo paslauga, kurią teikia „Google“ LLC. 

Renkami Asmens duomenys: Slapukai ir Naudojimo duomenys. 

Tvarkymo vieta: JAV – Privatumo politika 
„SEGMENT“ („SEGMENT“ INC.) 

„Segment“ yra žymenų valdymo paslauga, kurią teikia „Segment.io“, Inc. 

Renkami Asmens duomenys: Slapukai ir Naudojimo duomenys. 

Tvarkymo vieta: JAV – Privatumo politika 

 

Daugiau informacijos apie Asmens duomenis 
 
• Forma kontaktams 

Mes siekiame apsaugoti jūsų privatumą. Visą iš jūsų gaunamą informacija įsipareigojame naudoti teisėtai. 

Informaciją apie jus renkame dviem tikslais: pirma, jūsų užsakymui apdoroti ir antra, suteikti jums 

aukščiausios kokybės paslaugą. 

Ateityje mūsų elektroninius laiškus gausite tik jeigu sutikote juos gauti. 

Jūs turėsite galimybę ateityje atsisakyti mūsų reklamos, siunčiamos el. paštu. 

 

• Bendrovės „Six“ atsiskaitymo paslaugos 

Bendrovės „SIX“ duomenų apsaugos deklaracija 

Šioje duomenų apsaugos deklaracijoje (toliau – Deklaracija) paaiškinama, kaip „SIX“ renka, naudoja ir 

atskleidžia (toliau – tvarko) šio Tinklapio lankytojų (toliau – Vartotojas) Asmens duomenis (toliau – Asmens 

duomenys), taip pat nurodomos priemonės, kuriomis tai daroma. Be to, Deklaracijoje aprašoma, kaip „SIX“ užtikrina 

tvarkomų Asmens duomenų konfidencialumą. 

Vartotojas sutinka, kad „SIX“ tvarkytų Asmens duomenis pagal šios Deklaracijos sąlygas. Ši Deklaracija neturi 

įtakos įstatymuose ar sutartyse numatytoms bendrovės „SIX“ pareigoms užtikrinti Vartotojo Asmens duomenų 

konfidencialumą. 

https://www.google.com/policies/privacy/
https://www.google.com/policies/privacy/
https://www.google.com/policies/privacy/
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„SIX“ turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti Deklaraciją. Aktuali Deklaracijos versija yra skelbiama 

bendrovės „SIX“ Tinklapyje. 

https://www.six-payment-services.com/en/services/legal/privacy-statement.html 

Daugiau informacijos apie duomenų rinkimą ir tvarkymą 
Teisiniai veiksmai 

Duomenų valdytojas turi teisę naudoti Vartotojo Asmens duomenis teisiniams tikslams, teisme arba 

siekdamas imtis teisinių veiksmų dėl netinkamo šio Tinklapio arba su juo susijusių paslaugų naudojimo. 

Vartotojas pareiškia žinantis, kad valdžios institucijoms pareikalavus, Duomenų valdytojui gali tekti atskleisti 

Asmens duomenis. 

Papildoma informacija apie Vartotojo Asmens duomenis 

Be šioje privatumo politikoje esančios informacijose, Vartotojui (pateikus prašymą) Tinklapyje gali būti 

teikiama papildoma, atitinkamam kontekstui pritaikyta informacija apie tam tikras paslaugas arba Asmens 

duomenų rinkimą ir tvarkymą. 

Sistemų registrai ir techninė priežiūra 

Eksploatavimo ir techninės priežiūros tikslais šiame Tinklapyje arba naudojantis bet kokių trečiųjų šalių 

paslaugomis gali būti renkamos bylos, kuriose fiksuojama tai, kaip šis Tinklapis yra naudojamas (sistemų registrai), 

be to, tam gali būti naudojami kitokie Asmens duomenys (pvz., IP adresas). 

Šioje politikoje nepateikta informacija 

Daugiau informacijos apie Asmens duomenų rinkimą ir tvarkymą, pateikus prašymą, bet kada galima gauti iš 

Duomenų valdytojo. Kontaktinius duomenis rasite šio dokumento pradžioje. 

Vartotojų teisės 

Vartotojai turi teisę visuomet žinoti, ar jų Asmens duomenys yra saugomi, ir kreiptis į Duomenų valdytoją 

norėdami sužinoti duomenų turinį ir kilmę, patikrinti jų tikslumą ir paprašyti papildyti, ištrinti, atnaujinti arba 

ištaisyti duomenis, pakeisti formatą, užtikrinant anonimiškumą, arba blokuoti bet kokius neteisėtai turimus 

duomenis, taip pat pagrįstai prieštarauti, kad jie būtų naudojami. 

Prašymus derėtų siųsti Duomenų valdytojui (kontaktiniai duomenys pateikiami pirmiau). 

Šiame Tinklapyje nepriimami prašymai nefiksuoti duomenų. 

Informacijos apie tai, ar kurios nors trečiųjų šalių paslaugos tenkina prašymus nefiksuoti duomenų, ieškokite 

atitinkamų šalių privatumo politikos gairėse. 

Šios privatumo politikos pakeitimai 

Duomenų valdytojas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti šią privatumo politiką, apie tai šiame Tinklapyje 

informuodamas Vartotojus. Primygtinai rekomenduojame reguliariai tikrinti šio Tinklapio apačioje nurodomą 

paskutinio pakeitimo datą. Vartotojas, nesutinkantis su bet kokiais politikos pakeitimais, privalo liautis naudoti šį 

Tinklapį ir gali paprašyti Duomenų valdytojo pašalinti Asmens duomenis. Jeigu nenurodyta kitaip, tuo metu 

galiojanti privatumo politika taikoma visiems Duomenų valdytojo turimiems Vartotojų Asmens duomenims. 

Informacija apie šią privatumo politiką 

Duomenų valdytojas yra atsakingas už šią privatumo politiką, kuri yra parengta naudojant bendrovės 

„Iubenda“ pateiktus modulius ir talpinama bendrovės „Iubenda“ serveriuose. 

Apibrėžimai ir nuorodos į teisės aktus 

ASMENS DUOMENYS (ARBA DUOMENYS) 

Bet kokia informacija apie fizinį asmenį, juridinį asmenį, instituciją arba asociaciją, kurios tapatybę galima 

tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti remiantis bet kokia informacija, įskaitant asmens kodą. 
NAUDOJIMO DUOMENYS 

Šiame Tinklapyje (arba jame naudojamų trečiųjų šalių paslaugų) automatiškai renkama informacija, kurią gali 

sudaryti šio Tinklapio Vartotojų naudojamų kompiuterių IP adresai arba domenų pavadinimai, bendrųjų išteklių 

identifikatorių (angl. uniform resource identifier, URI) adresai, prašymo laikas, būdas prašymui pateikti, su atsakymu 

gautos bylos dydis, skaitmeninis kodas, reiškiantis serverio atsakymo būseną (sėkmingas rezultatas, klaida ir pan.), 

kilmės šalis, Vartotojo naršyklės ir operacinės sistemos savybės, įvairi informacija apie apsilankymo laiką (pvz., kiek 

laiko buvo praleista kiekviename programos puslapyje) ir informacija apie programoje atliktų veiksmų eiliškumą, 

https://www.avesco-rent.lt/en/vilnius/privacy-policy
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ypatingą dėmesį atkreipiant į aplankytų puslapių seką, taip pat kitokių Vartotojo operacinės sistemos ir (arba) IT 

aplinkos parametrų duomenys. 
VARTOTOJAS 

Šį Tinklapį naudojantis asmuo, kuris pats yra su Asmens duomenimis susijęs Duomenų subjektas arba 

Duomenų subjekto įgaliotas asmuo. 
DUOMENŲ SUBJEKTAS 

Juridinis arba fizinis asmuo, su kuriuo yra susiję Asmens duomenys. 
DUOMENŲ TVARKYTOJAS (ARBA DUOMENŲ PRIŽIŪRĖTOJAS) 

Fizinis asmuo, juridinis asmuo, viešosios valdžios arba kitokia institucija, asociacija arba organizacija, kuriai 

Duomenų valdytojas yra suteikęs įgaliojimus tvarkyti Asmens duomenis šioje privatumo politikoje nustatyta tvarka. 
DUOMENŲ VALDYTOJAS (ARBA SAVININKAS) 

Fizinis asmuo, juridinis asmuo, viešosios valdžios arba kitokia institucija, asociacija arba organizacija, turinti 

teisę (atskirai arba kartu su kitu Duomenų valdytoju) priimti sprendimus dėl Asmens duomenų tvarkymo paskirties, 

būdų ir priemonių, įskaitant saugumo priemones, susijusias su šio Tinklapio eksploatavimu ir naudojimu. Jeigu 

nenurodyta kitaip, Duomenų valdytojas yra šio Tinklapio Savininkas. 
ŠIS TINKLAPIS 

Techninės ir programinės įrangos priemonė, naudojama Vartotojo Asmens duomenims rinkti. 
SLAPUKAI 

Nedideli duomenų fragmentai, saugomi Vartotojo prietaise. 

 

TEISINĖ INFORMACIJA 

Pranešimas Vartotojams iš Europos: ši privatumo deklaracija yra parengta vykdant 

EB Direktyvos Nr. 95/46/EB 10 straipsnyje ir Direktyvoje Nr. 2002/58/EB su pakeitimais, padarytais Direktyvoje 

2009/136/EB, nustatytus įsipareigojimus dėl Slapukų. 

Ši privatumo politika galioja išimtinai šiam Tinklapiui. 

Paskutinį kartą atnaujinta 2018 m. kovo 9 d. 

„Iubenda“ šią medžiagą talpina savo serveriuose ir renka tik tuos Asmens duomenis, kurie privalo būti jai teikiami. 
 

https://www.iubenda.com/

