DUOMENŲ APSAUGOS POLITIKA
(Įsigaliojimo data: 2018 m. vasario 1 d.)
Toliau išdėstyta Duomenų apsaugos politika (toliau – „Duomenų apsaugos politika“) taikoma Jūsų
naudojimuisi Prietaisu, Aplikacija(-omis) ir bet kokiomis Išmaniosiomis paslaugomis (kaip
apibrėžta šiame dokumente). Šią Duomenų apsaugos politiką taiko „Hisense Electric Co., Ltd.“,
jos susijusios, dukterinės ir (arba) motininės bendrovės (toliau – „Hisense“ arba „mes“, arba
„mus“, arba „mūsų“). Mes esame Duomenų valdytojas šios Duomenų apsaugos politikos prasme.
Įvadinė dalis
Mes siekiame apsaugoti visų Prietaiso naudotojų privatumą. Šios Duomenų apsaugos politikos
paskirtis – informuoti Jus apie informacijos, kurią mes renkame apie Jus, rūšis, apie tai, kaip ši
informacija gali būti naudojama ir atskleista tretiesiems asmenims.
Ši Duomenų apsaugos politika taikoma informacijai apie Jus, kurią šiame dokumente nustatyta
tvarka surinkome mes, įskaitant „Hisense Electric Co., Ltd.“, jos susijusias, dukterines ir (arba)
motinines bendroves (toliau – „Hisense“, „mes“ arba „mus“, arba „mūsų“).
Ši Duomenų apsaugos politika netaikoma informacijai, kurią Jūs teikiate tiesiogiai tretiesiems
asmenims, kurių Išmaniosiomis paslaugomis Jūs naudojatės per Prietaisą, ir informacijai, kurią jie
renka bei kurios valdytojai yra pirmiau minėti tretieji asmenys ir kurios naudojimas gali būti
reglamentuotas atskiroje privatumo politikoje ir (arba) naudojimo taisyklėse. Rekomenduojame
Jums susipažinti su paslaugų teikėjų trečiųjų asmenų, kurių teikiamas Išmaniąsias paslaugas galite
pasiekti per Prietaisą, patvirtinta privatumo politika ir (arba) naudojimo taisyklėmis.
1.

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

„Aplikacija(-os)“ – tai įkeliama, atsisiunčiama ir (arba) vykdomoji programinė įranga,
priklausanti mums ar trečiajam asmeniui ir prieinama Prietaise.
„Turinys“ – tai visi mūsų ar trečiųjų asmenų siūlomi garso ir vaizdo elementai bei idėjos, įskaitant,
bet neapsiribojant, duomenis, kino filmus, vaizdo įrašus, nuotraukas, programinę įrangą, žaidimus,
dizainus, atvaizdus, meno kūrinius, iliustracijas, muziką, garso įrašus, informaciją ir kitą
materialaus ir nematerialaus pobūdžio medžiagą, įskaitant išvestinius kūrinius, visose laikmenose
ir visų formatų, kurie yra jau sukurti ar bus sukurti ateityje.
„Duomenų valdytojas“ – tai subjektas, kuris sprendžia, kaip ir kokiu tikslu yra Tvarkomi Asmens
duomenys.
„Duomenų apsaugos institucija“ – tai nepriklausoma valdžios įstaiga, kuri įgyvendindama
įstatymais jai pavestas funkcijas prižiūri galiojančių asmens duomenų apsaugos įstatymų
laikymąsi.
„Prietaisas“ – tai „Hisense“ išmanusis televizorius.

„EEE“ – tai Europos ekonominė erdvė.
„Medžiaga“ bendrai reiškia bet kurį Turinį, Pateiktą turinį (jeigu taikoma ir kaip apibrėžta šiame
dokumente), naudojantis Prietaisu perskaitytus ar išsiųstus susirašinėjimus, tinklaraščių turinį,
asmeninių pokalbių žinutes, socialiniuose tinkluose paskelbtus įrašus, informaciją, reklamą ir
(arba) nuorodas į interneto svetaines ir t.t.
„Asmens duomenys“ – tai informacija apie bet kurį asmenį arba informacija, pagal kurią galima
tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti bet kurio asmens tapatybę, t.y. pasitelkus biometrinius asmens
duomenis, pvz., vardą ir pavardę, asmens kodą, informaciją apie gyvenamąją vietą, internetinį
identifikatorių, identifikatorių arba vieną ar kelias asmens fizines, fiziologines, genetines,
psichines, ekonomines, kultūrines ar socialinio identiteto ypatybes nusakančius duomenis.
„Tvarkyti“, „Tvarkymas“ arba „Tvarkomas“ – tai visi su bet kuriais Asmens duomenimis
automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis atliekami veiksmai, pavyzdžiui,
rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, paieška,
susipažinimas, panaudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę
jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas ar
sunaikinimas.
„Ypatingi asmens duomenys“ – tai asmens duomenys atskleidžiantys jo rasinę ar etninę kilmę,
politinius, religinius ar filosofinius įsitikinimus, narystę profesinėse sąjungose, arba duomenys
apie atitinkamo asmens protinę ar fizinę sveikatą ar lytinį gyvenimą, jo padarytus nusikaltimus
arba nusikaltimus, kurių padarymu jis yra įtariamas, gautas nuobaudas, asmens kodas taip pat bet
kurie kiti duomenys, kurie galiojančiuose įstatymuose priskirti prie ypatingų asmens duomenų.
„Interneto svetainė“ – tai bet kuri mūsų ar mūsų vardu eksploatuojama ar prižiūrima Interneto
svetainė.
„Išmaniosios paslaugos“ – tai mūsų arba trečiųjų asmenų teikiamos prieigos prie Medžiagos, jos
įsigijimo, šalinimo, pardavimo, pirkimo, prenumeratos, nuomos, susipažinimo su Medžiaga ar bet
kokio kitokio jos naudojimo paslaugos, taip pat visų kitų rūšių paslaugos ar funkcijos, paprastai
teikiamos internetu, naudojantis Aplikacija(-omis).
„Pateiktas turinys“ – tai bet kuris Jūsų, Jūsų vardu ar kitų naudotojų, naudojantis Jūsų Prietaisu
ar Išmaniosiomis paslaugomis arba per juos, pateiktas, įkeltas ar paskelbtas turinys.
2. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS
Asmens duomenų rinkimas: Mūsų renkamų Jūsų Asmens duomenų galimi šaltiniai yra šie:
 Jūsų pateikti duomenys: Mes galime gauti Jūsų Asmens duomenis, kuriuos mums
pateikiate patys (pvz., besikreipdami į klientų aptarnavimo tarnybą elektroniniu paštu ar
telefonu arba kitomis priemonėmis).
 Duomenys gauti plėtojant santykius: Mes galime rinkti arba gauti Jūsų Asmens duomenis











plėtodami įprastinius santykius su Jumis (pvz., Jums įsigijus mūsų produktą ar paslaugą,
įskaitant bet kurią Išmaniąją paslaugą).
Jūsų viešai paskelbti duomenys: Mes galime rinkti arba gauti Jūsų Asmens duomenis,
kuriuos Jūs akivaizdžiai paviešinote, kaip antai socialinės žiniasklaidos priemonėse (pvz.,
mes galime rinkti informaciją iš Jūsų paskyros(-ų) socialinės žiniasklaidos priemonėse,
Jums paskelbus su mumis susijusį viešą pranešimą).
Duomenys iš Aplikacijos(-ų): Mes galime rinkti arba gauti Jūsų Asmens duomenis Jums
atsisiuntus bet kurias Aplikacijas ar jomis naudojantis.
Pateiktas turinys: Mes galime rinkti arba gauti Jūsų Asmens duomenis Jums pateikus bet
kokį Pateiktą turinį.
Duomenys iš Interneto svetainių: Mes galime rinkti ar gauti Jūsų Asmens duomenis Jums
besilankant bet kurioje mūsų Interneto svetainėje arba naudojantis bet kuriomis Interneto
svetainėje ar per ją pasiekiamomis funkcijomis ar ištekliais.
Registracijos duomenys: Mes galime rinkti arba gauti Jūsų Asmens duomenis Jums
naudojant bet kurias Aplikacijas ar Išmaniąsias paslaugas ar registruojantis jų naudotoju.
Turinio ir reklamos informacija: Jums nusprendus susipažinti su trečiojo asmens Turiniu
ar reklama bet kokiose Aplikacijose ar Išmaniosiose paslaugose, mes galime gauti
Asmens duomenis apie Jus tiesiogiai arba iš atitinkamo minėtą Aplikaciją ar Išmaniąją
paslaugą teikiančio trečiojo asmens.
Trečiojo asmens turima informacija: Mes galime rinkti arba gauti Jūsų Asmens duomenis
iš mums ją pateikiančių trečiųjų asmenų, įskaitant Aplikacijas ir Išmaniąsias paslaugas
teikiančius trečiuosius asmenis.

Asmens duomenų sukūrimas: Mes taip pat galime susikurti Asmens duomenis apie Jus, pvz.,
Jūsų susirašinėjimo su mumis įrašus, informaciją apie Jūsų peržiūrų ir pirkimų istorinius
duomenis.
3. MŪSŲ TVARKOMŲ ASMENS DUOMENŲ KATEGORIJOS
Mes galime Tvarkyti toliau išvardytoms kategorijoms priskirtus Jūsų Asmens duomenis tiek,
kiek toks tvarkymas yra būtinas atsižvelgiant į šioje Duomenų apsaugos politikoje įtvirtintus
duomenų tvarkymo tikslus:
 Informacija apie asmenį: vardas(-ai); pasirinktas vardas; slapyvardis ir nuotrauka.
 Demografinė informacija: lytis; gimimo data / amžius; tautybė; kreipinys; titulas /
mokslinis laipsnis; ir pageidaujama kalba.
 Kontaktinė informacija: adresas; telefono numeris; elektroninio pašto adresas; ir Jūsų
viešai prieinamas(-i) profilis(-iai) socialinės žiniasklaidos priemonėje(-se).
 Pirkimų duomenys: įrašai apie pirkinius ir kainas, įskaitant pirkinius naudojantis
Išmaniosiomis paslaugomis.
 Informacija apie mokėjimus: įrašai apie sąskaitas faktūras; įrašai apie mokėjimus; adresas
sąskaitų siuntimui; mokėjimo būdas; banko sąskaitos numeris arba kredito kortelės
numeris; kortelės turėtojo ar savininko vardas ir pavardė; kortelės ar paskyros saugumo
duomenys; data, nuo kurios galioja kortelė; taip pat kortelės galiojimo pabaigos data;
mokėjimo suma; mokėjimo diena; ir įrašai apie mokėjimo čekius.
 Duomenys, susiję su Interneto svetainėmis, Aplikacijomis ir Išmaniosiomis paslaugomis:
informacija apie Prietaisą; nustatymai; IP adresas; kalbos nustatymai; datos ir laikai;










Aplikacijos naudojimo statistika; Aplikacijos parametrai; prisijungimo prie Aplikacijos
datos ir laikai; vietovės informacija ir kita techninės komunikacijos informacija; naudotojo
vardas; slaptažodis; saugaus prisijungimo duomenys; naudojimo statistika; bendroji
statistinė informacija.
Turinio ir reklamos duomenys: įrašai apie Jūsų sąveiką su mūsų internetine reklama ir
Turiniu, įrašai apie puslapiuose arba Aplikacijos vartotojo sąsajose rodomą reklamą ir
Turinį, ir bet kokia sąveika, kurią galėjote turėti su tokiu Turiniu ar reklama.
Pažiūros ir nuomonės: bet kokios pažiūros ir nuomonės, kurias nusprendėte mums atsiųsti
(pvz., dalyvaudami nuomonių apklausose ir tyrimuose, pildydami atsiliepimų formas arba
reitinguodami Aplikacijas trečiųjų asmenų aplikacijų parduotuvėse) arba viešai paskelbėte
rašydami apie mus socialinės žiniasklaidos platformose.
Ne asmens duomenys. Jums naudojantis Prietaisu mes taip pat galime rinkti tam tikrą
informaciją, kuri pati ar kartu su kita tokia informacija negali būti panaudota Jūsų tapatybei
nustatyti arba asmeniškai su Jumis susisiekti („Ne asmens duomenys“). Ne asmens
duomenims taip pat priskiriama techninė informacija, susijusi su Jūsų Prietaiso naudojimu,
įskaitant, bet neapsiribojant, informaciją apie Prietaiso našumą, Prietaiso naudojimą,
Aplikacijų naudojimą ir (arba) kitus su Jūsų Prietaiso naudojimu susijusius techninius
duomenis, pagal kuriuos neįmanoma nustatyti Jūsų tapatybės. Ne asmens duomenims taip
pat gali būti priskiriami tam tikri duomenys ar informacija, kuriuos pateikiate mums
naudodamiesi Prietaisu, pvz., užklausas, kurias įvedate naudodamiesi Prietaiso paieškos
funkcijomis, puslapių užklausas, pasiektą ar peržiūrėtą Turinį ar televizijos programų
tvarkaraščius, arba duomenis apie konkrečias Jūsų naudotas paslaugas ar aplikacijas, Jūsų
užklausos datą ir laiką ir kt. Jei aiškiai nuspręsite naudotis „Amazon Alexa“ paslauga, kaip
aptarta šioje Duomenų apsaugos politikoje, Ne asmens duomenis taip pat gali sudaryti
Išmaniojo televizoriaus naudojimo duomenys, kaip apibrėžta ir aptarta tolesniame skyriuje.
„Amazon Alexa“ paslauga. Šiame Prietaise gali būti standartiškai įdiegta „Amazon Alexa“
paslauga (angl. Amazon Alexa Service, toliau – „AAS“). Pagal numatytuosius nustatymus
AAS yra neaktyvuota, o tai reiškia, kad AAS neveiks ir iki kol Jūs aiškiai nenuspręsite ja
naudotis Jūsų Asmens duomenys renkami nebus. Atsižvelgiant į Jūsų išankstinę aiškią
pasirinktį, AAS gali įgalinti Jus valdyti Prietaisą pasitelkus balsu ištariamomis
komandomis ir paslaugomis bei gauti kitus prie tų pačių „Hisense“ ir „Amazon“ paskyrų
prijungtus prietaisus su AAS funkcija. Mes netvarkysime Jūsų balso duomenų. Vieninteliai
asmens duomenys, kuriuos tvarkome kartu su AAS, yra atitinkamos AAS ir „Hisense“
naudotojo paskyros prisijungimo duomenys. Jei norite gauti informacijos apie AAS ir savo
teises, susipažinkite su šios Duomenų apsaugos politikos įsigaliojimo dieną galiojančiomis
trečiojo asmens patvirtintomis naudojimosi taisyklėmis ir privatumo politika adresu
https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201809740..
Vaikų iki 13 (trylikos) metų amžiaus Asmens duomenys. Suprasdami, kad tėvai, globėjai
ar kiti suaugę asmenys gali įsigyti Prietaisą šeimos, įskaitant nepilnamečius jos narius,
reikmėms, mes įsipareigojame apsaugoti vaikų Asmens duomenis. Dėl šios priežasties per
Prietaisą pasiekiamos Išmaniosios paslaugos nėra skirtos naudoti asmenims iki 13
(trylikos) metų amžiaus ir mes tikslingai nerinksime Asmens duomenų iš nurodyto amžiaus
nesulaukusių asmenų bet kokiu tikslu, taip pat atmesime jų registracijos prašymus.
Tikėtina, kas kai kuriais atvejais, kai informacija renkama elektroniniu būdu, mes
negalėsime nustatyti, ar informacija buvo gauta iš jaunesnių nei 13 (trylikos) metų vaikų ir
mes naudosime šią informaciją, lyg ji būtų buvusi pateikta suaugusio asmens. Sužinoję,



kad bet kokie Asmens duomenys buvo pateikti vaiko iki 13 (trylikos) metų amžiaus, mes
dėsime komerciškai pagrįstas pastangas, kad tokia informacija būtų ištrinta. Mes skatiname
tėvus ir teisėtus globėjus stebėti visus jų vaikų internete atliekamus veiksmus ir neleisti
jiems naudojantis Išmaniosiomis paslaugomis pateikti bet kokius Asmens duomenis. MES
AIŠKIAI PAREIŠKIAME, KAD NEPRISIIMAME ATSAKOMYBĖS UŽ TAI,
KAD PAŽEIDŽIANT ŠIĄ DUOMENŲ APSAUGOS POLITIKĄ TOKIAS
FUNKCIJAS NAUDOS AR JOMIS PIKTNAUDŽIAUS VAIKAI.
Slapukai ir kitos sekimo technologijos. Kartais Prietaise ar Aplikacijoje(-ose) gali būti
naudojami „slapukai“ (angl. cookies) ar kitos technologijos (pvz., naršyklės slapukai,
„flash“ įskiepio slapukai ir žiniatinklio švyturiai). Slapukas – tai nedidelės apimties
kompiuterinis failas, kuris yra patalpinamas Prietaise ir saugomas Prietaiso vidinėje
atmintyje. Šios technologijos padeda mums geriau suprasti naudotojų elgesį, surinkti
informaciją apie Jūsų peržiūrėtas ar pasiektas Išmaniąsias paslaugas, taip pat padeda mums
Jūsų naudojimąsi Prietaisu ar Aplikacija(-omis) padaryti patogesnį ir labiau atitinkantį Jūsų
asmeninius poreikius. Be to, slapukai ir kitos technologijos gali būti naudojami rinkti
informacijai apie Jūsų veiklos internete istoriją, taip pat Jums naudojantis trečiųjų asmenų
interneto svetainėmis ar kitomis paslaugomis. Informacijos apie tai, kaip galima išjungti
šias sekimo technologijas ieškokite šios Duomenų apsaugos politikos 9 dalies b punkte:
„JŪSŲ TEISĖS IR PASIRINKIMAI“.

4. YPATINGŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TEISINIS PAGRINDAS
Šioje Duomenų apsaugos politikoje apibrėžtais tikslais Tvarkydami Jūsų Asmens duomenis,
mes galime remtis vienu ar keliais iš toliau nurodytų teisinių pagrindų, priklausomai nuo
aplinkybių:
 Sutikimas: Mes galime tvarkyti Jūsų Asmens duomenis gavę Jūsų išankstinį aiškų sutikimą
su jų Tvarkymu (šiuo teisiniu pagrindu remiamasi išimtinai tik Tvarkymo, kuris yra
visiškai savanoriškas, atveju – juo nėra remiamasi Tvarkymo, kuris yra vienaip ar kitaip
būtinas ar privalomas, atveju);
 Sutartinė būtinybė: Mes galime tvarkyti Jūsų Asmens duomenis, kai tvarkymas yra būtinas
dėl sutarties, kurią galite su mumis sudaryti;
 Galiojančių teisės aktų reikalavimų vykdymas: Mes galime tvarkyti Jūsų Asmens
duomenis, kai Tvarkymas privalomas vykdant galiojančių teisės aktų reikalavimus;
 Svarbūs interesai: galime tvarkyti Jūsų Asmens duomenis, kai tvarkymas yra būtinas
siekiant apsaugoti bet kurio asmens gyvybinius interesus; arba
 Teisėti interesai: Mes galime Tvarkyti Jūsų Asmens duomenis turėdami teisėtą interesą
juos Tvarkyti savo verslo valdymo, vykdymo ar reklamos tikslais, su sąlyga, kad šio
intereso įgyvendinimas neužkerta kelio Jūsų interesų, pagrindinių teisių ar laisvių
gyvendinimui.
5. YPATINGI ASMENS DUOMENYS

Savo įprastinėje veikloje mes neketiname rinkti ar kitaip tvarkyti Jūsų Ypatingų asmens
duomenų. Jei dėl kokios nors priežasties būtų būtina tvarkyti Jūsų Ypatingus asmens
duomenis, tai būtų atliekama remiantis vienu iš šių teisinių pagrindų:
 Galiojančių teisės aktų reikalavimų vykdymas: Mes galime tvarkyti Jūsų Ypatingus
asmens duomenis, kai Tvarkymas privalomas ar leistinas vykdant galiojančių teisės aktų
reikalavimus;
 Nusikaltimų aptikimas ir užkardymas: Mes galime tvarkyti Jūsų Ypatingus asmens
duomenis, kai tvarkymas yra būtinas nusikaltimų aptikimui ar užkardymui (įskaitant
sukčiavimo užkardymą);
 Teisių nustatymas, įgyvendinimas ar gynimas: Mes galime tvarkyti Jūsų Ypatingus
asmens duomenis, kai tvarkymas yra būtinas teisinių teisių nustatymui, įgyvendinimui ar
gynimui; arba
 Sutikimas: Mes galime tvarkyti Jūsų Ypatingus asmens duomenis, prieš pradėdami
Tvarkyti Jūsų Ypatingus asmens duomenis pagal galiojančius įstatymus gavę Jūsų
išankstinį aiškų sutikimą (šiuo teisiniu pagrindu remiamasi išimtinai tik Tvarkymo, kuris
yra visiškai savanoriškas, atveju – juo nėra remiamasi Tvarkymo, kuris yra vienaip ar
kitaip būtinas ar privalomas, atveju).
6. KAIP MES NAUDOJAME SURINKTĄ INFORMACIJĄ
Mes turime teisę tvarkyti Jūsų Asmens duomenis toliau nurodytais tikslais:
 Interneto svetainių, Aplikacijų ir Išmaniųjų paslaugų teikimas: Jums teikiant Interneto
svetaines, Aplikacijas ir Išmaniąsias paslaugas; registruojant Jūsų paskyrą Prietaise; Jūsų
pageidavimu Jums suteikiant kitų produktų ir paslaugų; Jūsų pageidavimu pateikiant Jums
reklaminę medžiagą; bendraujant su Jumis šių produktų ir paslaugų klausimais;
administruojant ir tvarkant Interneto svetaines, Aplikacijas ir Išmaniąsias paslaugas;
teikiant Jums Turinį; rodant Jums reklamą ir kitą informaciją; susisiekiant ir bendraujant
su Jumis per Interneto svetaines, Aplikacijas ir Išmaniąsias paslaugas; taip pat
informuojant Jus apie bet kokių Interneto svetainių, Aplikacijų ir Išmaniųjų paslaugų
pakeitimus.
 Prietaiso veikimas: teikiant su Prietaisu susijusias paslaugas ir teikiant jų palaikymą;
administruojant Prietaisą (įskaitant bet kokių paieškų ar užklausų dėl tam tikros Medžiagos
vykdymą, rekomendacijų dėl Medžiagos teikimą, tinklaraščių, atvirų forumų, diskusijų
puslapių ar individualizuotų funkcijų teikimą).
 Pranešimų teikimas Jums: bet kokiomis priemonėmis (pvz., elektroniniu paštu, telefonu,
tekstiniu pranešimu, socialinės žiniasklaidos priemone, paštu arba asmeniškai) Jums
pranešant naujienas bei teikiant kitą Jus galinčią sudominti informaciją, su sąlyga, kad
tokie pranešimai Jums teikiami nepažeidžiant galiojančių teisės aktų; administruojant ir
atnaujinant kontaktinę informaciją; bei, esant reikalui, gavus Jūsų išankstinį sutikimą dėl
gavimo.
 Ryšių ir IT operacijos: administruojant mūsų ryšių sistemas; užtikrinant IT saugumo
sistemų veikimą; taip pat atliekant IT saugumo patikrą.
 Sveikata ir sauga: atliekant sveikatos ir saugos vertinimą ir situacijos periodinį fiksavimą;
taip pat vykdant atitinkamas teisines prievoles.
 Finansų valdymas: pardavimų; finansų; įmonių audito; taip pat pardavėjų administravimo
tikslais.













Apklausos ir nuomonės tyrimai: kreipiantis į Jus su tikslu sužinoti Jūsų nuomonę apie mūsų
produktus ir paslaugas.
Tyrimai: politikos pažeidimų bei nusikalstamos veikos aptikimas, tyrimas ir prevencija
vadovaujantis galiojančiais teisės aktais.
Teisminis procesas: teisių nustatymas, įgyvendinimas ir gynimas.
Teisės aktų reikalavimų vykdymas: galiojančiuose įstatymuose įtvirtintų mūsų teisinių ir
reguliavimo prievolių vykdymas.
Mūsų Interneto svetainių, Aplikacijų ir Išmaniųjų paslaugų tobulinimas: su Interneto
svetainėmis, Aplikacijomis ir Išmaniosiomis paslaugomis susijusių problemų nustatymas;
Interneto svetainių, Aplikacijų ir Išmaniųjų paslaugų patobulinimų projektavimas; taip pat
naujų Interneto svetainių, Aplikacijų ir Išmaniųjų paslaugų kūrimas.
Ne asmens duomenys. Mes galime naudoti Ne asmens duomenis vidaus poreikiams, pvz.,
teikdami Prietaisui pritaikytas žiūrėjimo rekomendacijas, siekdami išsiaiškinti bendrąsias
naudojimo tendencijas, valdydami Prietaisą arba suteikdami Jums patobulintų funkcijų
(pvz., AAS). Mes pasiliekame teisę naudoti ar atskleisti suvestinius ir (arba) su išimtinai
su konkrečiu Prietaisu susijusius Ne asmens duomenis bet kokiu savo nuožiūra pasirinktu
būdu, įskaitant mūsų ir mūsų partnerių rinkodaros ir reklamos tikslais bei kitiems
tretiesiems asmenims (pvz., „Amazon“), o Jūs tai suprantate ir su tuo sutinkate. Mes taip
pat galime naudoti diagnostikos duomenis (kurie negali būti panaudoti Jūsų tapatybei
nustatyti ir kuriuose nesama Asmens duomenų) Išmaniųjų paslaugų tobulinimo tikslu.
Sujungta informacija. Mes turime teisę surinktus Asmens duomenis ir Ne asmens
duomenis sujungti su kitais duomenimis, kad galėtume teikti ir pagerinti su Prietaisu ir
Išmaniosiomis paslaugomis susijusias paslaugas. Mes taip pat galime retkarčiais perduoti
ar įtraukti bet kokius ne internetu surinktus Asmens duomenis į mūsų internetines duomenų
bazes arba ne internetu surinktą informaciją saugoti elektronine forma. Mes taip pat galime
sujungti internetu mūsų surinktus Asmens duomenis su informacija iš kitų šaltinių,
įskaitant iš mūsų susijusių bendrovių, rinkodaros kompanijų ar reklamdavių gautą
informaciją. Bet kokius Ne asmens duomenis sujungus su Asmens duomenimis gauta
informacija bus laikoma Asmens duomenimis pagal šią Duomenų apsaugos politiką iki tol,
kol jie išliks sujungti.
Nauji tikslai. Mes galime tvarkyti Asmens duomenis ir kitais tikslais, nei nurodyta šiame
dokumente ir kuriems Asmens duomenys buvo renkami, prieš pradėdami vykdyti tolesnį
Tvarkymą mes Jus informuosime apie minėtą kitą tikslą ir bet kokią kitą susijusią
informaciją, numatytą šioje Duomenų apsaugos politikoje. Prieš nuspręsdami, ar
Tvarkymas kitu tikslu yra suderinamas su tuo tikslu, kuriam Asmens duomenis rinkome iš
pradžių, mes atsižvelgiame, inter alia:
o bet kokią sąsają tarp tikslų, kuriais buvo renkami Asmens duomenys, ir numatomų
tolesnių duomenų Tvarkymo tikslų;
o Asmens duomenų rinkimo kontekstą, t.y. ar tai susiję su mūsų tarpusavio santykiais;
o Asmens duomenų pobūdį, t.y. ar tvarkomi Ypatingi asmens duomenys;
o galimas numatomo duomenų Tvarkymo kitais tikslais pasekmes Jums;
o tinkamų apsaugos priemonių buvimą.

7. KAIP MES DALIJAMĖS INFORMACIJA IR JĄ ATSKLEIDŽIAME

Tam tikrais atvejais galime dalytis šioje Duomenų apsaugos politikoje apibūdinta informacija, o
šiame skyriuje aprašoma, kaip mes galime dalytis tokia informacija. Jūsų Asmens duomenis Mes
atskleisime tik tiek, kiek tai bus būtina: (i) teikdami Jūsų pageidaujamas Išmaniąsias paslaugas;
(ii) siekiant užtikrinti galiojančių teisės aktų reikalavimų laikymąsi; (iii) nustatant, įgyvendinant
ar ginant teisės aktuose įtvirtintas mūsų teises; arba (iv) tiek, kiek tai yra būtina, parduodant ar
reorganizuojant bet kurią susijusią mūsų verslo dalį.


Asmens duomenys ir Ne asmens duomenys. Mes galime dalytis Asmens duomenimis ir
Ne asmens duomenimis kaip nurodyta toliau:
o Su mūsų ir mūsų susijusių bendrovių personalu, darbuotojais, kontrahentais,
agentais, siekiant teikti ar tobulinti su Prietaisu ir (arba) Išmaniosiomis paslaugomis
susijusias paslaugas.
o Su mūsų profesionaliais patarėjais.
o Su trečiaisiais asmenimis ir jų patarėjais vykdant susijungimą, įsigijimą, bankrotą,
likviduojant, reorganizuojant, parduodant visą „Hisense“ turtą ar jo dalį,
finansuojant, parduodant visą ar dalį mūsų verslo, vykdant panašų sandorį ar
procesą ar tokios veiklos įvertinimo veiksmus (pvz., deramą patikrinimą (angl. due
diligence)).
o Kai to reikalaujama arba leidžiama tai daryti pagal galiojančius įstatymus ar kitus
teisės aktus.
o Su bet kuriuo kompetentingu subjektu, nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo,
aptikimo ar baudžiamojo persekiojimo arba baudžiamųjų sankcijų taikymo tikslais,
įskaitant apsaugą nuo grėsmių visuomenės saugumui ir jų užkardymą.
o Su bet kuriuo kompetentingu subjektu, teisėsaugos institucija ar teismu, tiek, kiek
būtina įstatymuose įtvirtintų teisių nustatymui, įgyvendinimui ar gynimui.
o Su teisinėmis ir reguliavimo institucijomis, gavus prašymą pranešti apie bet kokį
faktiškai įvykusį ar įtariamą galiojančių įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimą.
o Su atsakingai pasirinktais trečiaisiais asmenimis, įskaitant tiekėjus ar komercinius
partnerius, mums prireikus jų paslaugų arba kad jie mūsų vardu atliktų su Prietaisu
ir (arba) Išmaniosiomis paslaugomis susijusią užduotį. Norėdami Jūsų Asmens
duomenis atsakingai pasirinktam trečiajam asmeniui arba bet kuriam šioje
Duomenų apsaugos politikoje įvardytam trečiajam asmeniui mes, laikydamiesi
duomenų apsaugos įstatymo, užtikrinsime būtų imtasi priemonių, užtikrinančių,
kad trečiasis asmuo saugotų Jūsų duomenis, nenaudotų Jūsų Asmens duomenų
jokiais kitais tikslais, išskyrus tuos tikslus, kuriuos jam nurodėme ir darytų tai
sutinkamai su šioje Duomenų apsaugos politikoje išvardytais tikslais.
o Su kitais trečiaisiais asmenimis tik Jūsų nurodymu, gavus Jūsų aiškų sutikimą, ir
tik Jūsų įvardytais tikslais.



Balso paslaugų duomenys. Jūsų balso duomenys tvarkomi tik naudojant Prietaisą, Jums
aiškiai nusprendus pradėti naudotis AAS. Kaip aprašyta šioje Duomenų apsaugos
politikoje, Jums nusprendus pradėti naudotis AAS, Jūsų balso duomenys bus perduoti
„Amazon“, kuri juos tvarkys toliau išvardytų AAS funkcijų ir paslaugų teikimo tikslu:
o „Basic Voice Services“: žmogaus kalbos apdorojimas, kad savo balsu galėtumėte
valdyti Prietaisą ir tam tikras funkcijas; ir

o „Advanced Voice Services“: žmogaus kalbos apdorojimas, kad savo balsu
galėtumėte valdyti Prietaisą ir tam tikras funkcijas, taip pat prieigai prie kitų
prietaisų su AAS palaikymu, kuriuose ji yra aktyvuoja ir kurie yra prijungti prie tos
pačios AAS paskyros, ir jų valdymui;
o Mes netvarkysime Jūsų balso duomenų. Vieninteliai asmens duomenys, kuriuos
tvarkome kartu su AAS, yra atitinkamos AAS ir „Hisense“ naudotojo paskyros
prisijungimo duomenys. Nuo to momento, kai pirmą kartą paleidžiate AAS, „Amazon“
gali tvarkyti Jūsų balso informaciją vadovaudamasi „Amazon“ pateiktomis sąlygomis
ir politikomis. Rekomenduojame atidžiai perskaityti šią informaciją. Jei norite gauti
informacijos apie AAS ir savo teises, su šios Duomenų apsaugos politikos įsigaliojimo
dieną taikomomis atitinkamomis trečiojo asmens naudojimosi taisyklėmis ir privatumo
politika
galite
susipažinti
adresu
https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201809740.
8. TREČIŲJŲ ŠALIŲ MEDŽIAGA, APLIKACIJOS IR REKLAMA
Asmens duomenis ar Ne asmens duomenis gali rinkti Prietaise esančias Aplikacijas ar Medžiagą
teikiantys tretieji asmenys, Jums gavus prieigą prie jų Aplikacijos(-ų) ir Medžiagos. Mes
neprisiimame atsakomybės už tokių trečiųjų asmenų arba jų paslaugų duomenų rinkimo ir
privatumo apsaugos praktiką, taip pat jie gali rinkti duomenis apie Jus ir dalintis jais su mumis ir
(arba) kitais subjektais. Šie tretieji asmenys ir jų paslaugos taip pat gali fiksuoti Jūsų apsilankymus
visose Interneto svetainėse ir jų laikus, teikti Jums savo skelbimus (įskaitant Jus dominančių sričių
reklaminius skelbimus) ir gali turėti arba neturėti savo paskelbtų privatumo politikų.
Be to, naudodami Prietaisą Jūs galite būti nukreipti į kitas paslaugas, kurias valdo ir kontroliuoja
mūsų nekontroliuojami tretieji asmenys. Pavyzdžiui, Jums naršant internete ir nuspaudus nuorodą
Interneto svetainėje, nuoroda gali nukreipti Jus į kitą Interneto svetainę. Mes rekomenduojame
Jums atkreipti dėmesį, kai patenkate į naują Interneto svetainę ar Aplikaciją, taip pat susipažinti
su visų trečiųjų asmenų sričių privatumo politika ir būti atsargiems. Mes neprisiimame
atsakomybės už tokių trečiųjų asmenų politikos ar pranešimų prieinamumą, išsamumą ir tikslumą.
9. JŪSŲ PASIRINKIMAI DĖL DUOMENŲ RINKINIMO IR NUSTATYMŲ KEITIMAS
a. AMAZON ALEXA PASLAUGA
AAS teikia „Amazon.com, Inc.“ arba jos susijusios bendrovės. Norėdami gauti daugiau
informacijos apie AAS, įskaitant galiojančias Naudojimo taisykles ir Pranešimą apie privatumą,
apsilankykite www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId = 201809740.
b. JŪSŲ TEISĖS IR PASIRINKIMAI
Duomenų tikslumas
Mes imamės visų pagrįstų veiksmų siekdami užtikrinti, kad:
 mūsų tvarkomi Jūsų Asmens duomenys būtų tikslūs ir prireikus atnaujinami; ir
 paaiškėjus, jog bet kurie iš mūsų tvarkomų Jūsų Asmens duomenų yra netikslūs
(atsižvelgiant į tikslus, kuriems jie yra Tvarkomi), jie būtų nedelsiant ištrinami ar ištaisomi.

Kartkartėmis mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti, kad Jūsų Asmens duomenys yra tikslūs.
Duomenų minimizavimas
Mes imamės visų pagrįstų veiksmų, siekdami užtikrinti, kad mes Tvarkytume tik tuos Jūsų
Asmens duomenis, kurie yra pagrįstai reikalingi atsižvelgiant į Duomenų apsaugos politikoje
nurodytus tikslus.
Duomenų saugojimas
Mes imamės visų pagrįstų veiksmų, siekdami užtikrinti, kad Jūsų Asmens duomenys būtų
tvarkomi ne ilgiau nei būtina šioje Duomenų apsaugos politikoje nustatytiems tikslams
pasiekti.
Jūsų Asmens duomenų saugojimo trukmės nustatymo kriterijai yra šie: Mes išsaugosime Jūsų
Asmens duomenų kopijas tokiu pavidalu, kuris leistų nustatyti asmens tapatybę tik tiek laiko,
kiek tai yra būtina, atsižvelgiant į šioje Duomenų apsaugos politikoje įtvirtintus tikslus,
išskyrus kai galiojantys teisės aktai nustato ilgesnį saugojimo laikotarpį. Tai reiškia, kad mes
galime saugoti Jūsų Asmens duomenis tiek laiko, kiek jo prireiktų norint nustatyti, įgyvendinti
ar ginti visas įstatymuose įtvirtintas teises.
Jūsų teisės
Atsižvelgiant į galiojančius įstatymus, galite turėti keletą su Jūsų Asmens duomenimis, kurių
Valdytojai esame mes, tvarkymu susijusių teisių, įskaitant:
 teisę neteikti mums savo Asmens duomenų (tačiau atkreipiame Jūsų dėmesį, kad tokiu
atveju yra tikėtina, kad Jums nepateikus mums savo Asmens duomenų mes negalėsime
Jums suteikti visos galimos bet kokių Jūsų pageidaujamų Interneto svetainių, Aplikacijų ir
Išmaniųjų paslaugų teikiamos naudos, pvz. tikėtina, kad neturėdami reikiamų rekvizitų
mes negalėsime įvykdyti Jūsų užsakymų);
 teisę reikalauti prieigos prie Jūsų Asmens duomenų ar gauti jų išrašus kartu su informacija
apie šių Asmens duomenų pobūdį, Tvarkymą ir atskleidimą;
 teisę reikalauti ištaisyti bet kokius Jūsų Asmens duomenų netikslumus;
 teisę esant teisėtam pagrindui reikalauti:
o ištrinti Jūsų Asmens duomenis; ar
o apriboti Jūsų Asmens duomenų Tvarkymą;
 teisę pagrįstai nesutikti su tuo, kad mes Tvarkytume Jūsų Asmens duomenis ar mūsų vardu
tai darytų kiti asmenys;
 teisę tam tikru mastu perduoti tam tikrus Asmens duomenis kitam valdytojui
susistemintus, dažniausiai naudojamu ir mašininiu būdu nuskaitomu formatu;
 jei mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis turėdami Jūsų sutikimą, teisę atšaukti šį sutikimą
(pažymime, kad toks atšaukimas neturi įtakos bet kokio iki pranešimo apie tokį atsisakymą
gavimo dienos vykdyto Tvarkymo teisėtumui ir neužkerta kelio Jūsų Asmens duomenų
tvarkymui kitais egzistuojančiais teisiniais pagrindais); ir
 teisę teikti skundus Duomenų apsaugos institucijai dėl mūsų arba mūsų vardu vykdomo
Jūsų Asmens duomenų Tvarkymo.

Tai, kas pirmiau nurodyta, neturės įtakos įstatymuose įtvirtintoms Jūsų teisėms.
Pageidaudami pasinaudoti bet kuriomis iš pirmiau nurodytų teisių, susisiekite su mumis,
naudodamiesi kiekvieno Prietaiso pakuotės viduje esančiame garantiniame talone nurodyto
garantinio aptarnavimo centro kontaktiniais duomenimis. Atminkite, kad:
 prieš sudarydami sąlygas Jums pasinaudoti šiomis teisėmis galime paprašyti Jūsų
patvirtinti savo tapatybę; ir
 jei Jūsų prašyme reikalaujama nustatyti papildomus faktus (pvz., nustatyti, ar bet koks
tvarkymas neatitinka galiojančių įstatymų), prieš nuspręsdami, kokių veiksmų imtis Jūsų
prašymą išnagrinėsime per trumpiausią įmanomą laiką.
Gavę pagrįsta prašymą sudaryti sąlygas pasinaudoti bet kuria iš pirmiau išvardytų teisių, mes
dėsime pagrįstas pastangas tai padaryti per 1 (vieną) mėnesį arba per įmanomai trumpiausią
laiką, kiek tai leidžiama pagal galiojančius teisės aktus. Kreipdamiesi dėl savo Asmens
duomenų ištrynimo, Jūs pripažįstate, kad Jūsų Asmens duomenys gali ir toliau egzistuoti
neištrinama forma, kurią mums bus sunku arba neįmanoma surasti, taip pat archyvavimo
tikslais mes pasiliekame teisę nekomerciniais tikslais, įskaitant ginčų sprendimą, Išmaniųjų
paslaugų tobulinimą, trikčių šalinimą ir GNLS bei šios Duomenų apsaugos politikos vykdymą,
išlaikyti bet kokią iš mūsų ar aktyvių duomenų bazių pašalintą ar jose pakeistą informaciją.
Pirmiau išdėstytos teisės netaikomos mūsų vykdomam Ne asmens duomenų rinkimui. Mes
pasiliekame teisę atsisakyti reaguoti į tokius prašymus pašalinti duomenis, kurie yra netikslingi
arba kelia pavojų kitų asmenų privatumui. Atsisakymas ištrinti Asmens duomenis turi būti
pagrįstas galiojančiais teisės aktais.
Visi Prietaiso naudotojai paprašyti privalo pateikti teisingą, aktualią, išsamią ir tikslią
asmeninę informaciją, o mes atmesime ir ištrinsime bet kokį įrašą, kurį pagrįstai laikysime
neteisingu, klaidingu, suklastotu, nesąžiningu, pažeidžiančiu Privatumo politiką ar jos
neatitinkančiu.
Slapukai
Norėdami išvalyti Prietaise saugomus slapukus, eikite į „Pradinį“ langą, pasirinkite skiltį
„Nustatymai“, tuomet pasirinkite skiltį „Pagalba“, pasirinkite parinktį „Atkurti gamyklinius
nustatymus“ ir nuspauskite „GERAI“.
10. MŪSŲ RENKAMOS INFORMACIJOS SAUGUMAS
Mes laikomės atsakingo požiūrio Jūsų Asmens duomenų saugumą. Siekdami užtikrinti Jūsų
Asmens duomenų konfidencialumą ir saugumą mes taikome fizines, administracines, technines ir
organizacines apsaugos priemones. Vis dėlto, informacijos perdavimas internetu nėra visiškai
saugus. Nors mes darome viską, kad apsaugotume Jūsų Asmens duomenis, mes negalime
garantuoti naudojant Prietaisą ir Išmaniąsias paslaugas perduodamų Jūsų Asmens duomenų
saugumo. Bet koks Asmens duomenų perdavimas yra atliekamas Jūsų pačių rizika. Mes

neprisiimame atsakomybės už bet kokių Prietaiso ar Išmaniųjų paslaugų privatumo nustatymų ar
saugos priemonių apėjimą.
11. SKELBIMŲ LENTOS IR KITOS VIEŠOSIOS ERDVĖS
Prietaise ir (arba) Išmaniosiose paslaugose galime pasiūlyti skelbimų lentų ar kitų viešųjų funkcijų,
o visi šiose erdvėse patalpinti Jūsų skelbimai laikomi vieša informacija, kuri yra prieinama kitiems
naudotojams. Mes nekontroliuojame ir neatsakome už su bet kokia viešose erdvėse Jūsų skelbiama
informacija susijusius kitų Prietaiso ir (arba) Išmaniųjų paslaugų naudotojų veiksmus. Be to,
viešose erdvėse Jūsų pateikiamą informaciją gali rinkti ir naudoti kiti asmenys, ketinantys siųsti
Jums nepageidaujamus pranešimus ar daryti tai kitais tikslais. Pranešimų skelbimas Prietaiso
skelbimų lentoje ir viešose erdvėse reglamentuojamas Prietaiso GNLS ar susijusių trečiųjų asmenų
interneto svetainių taisyklėse. Jūsų naudotojo profilio dalys gali būti prieinamos ir kitiems
naudotojams, todėl turėtumėte pasirūpinti, kad Asmens duomenys nebūtų naudojami naudotojo
varde ar kitoje informacijoje, kuri gali būti viešai prieinama kitiems naudotojams.
12. TARPTAUTINIS INFORMACIJOS PERDAVIMAS
Mes turime teisę perduoti ir saugoti naudojantis Prietaisu Jūsų pateiktus Asmens duomenis Jūsų
jurisdikcijai nepriklausančiose šalyse esančiuose serveriuose. Mes taip pat galime perduoti savo
renkamus Jūsų Asmens duomenis į Kinijos Liaudies Respubliką ar kitas Ne Jūsų jurisdikcijos
valstybes, „Hisense“ arba šioje Duomenų apsaugos politikoje nurodytiems tretiesiems asmenims,
tiek, kiek tokie perkėlimai būtini mums vykdant savo įsipareigojimus pagal šią Duomenų apsaugos
politiką arba GNLS.
Perduodami Jūsų Asmens duomenis iš EEE už EEE ribų esantiems gavėjams, kurie nėra
jurisdikcijoje, kuri Europos Komisijos nebuvo priskirta jurisdikcijoms, kuriose užtikinamas
tinkamas Asmens duomenų apsaugos lygis, vadovaujamės Standartinėmis sutarčių sąlygomis, t.y.
pavyzdinėmis nuostatomis dėl perleidimo, kurios buvo priimtos Europos Komisijos arba priimtos
Duomenų apsaugos tarnybos ir patvirtintos Europos Komisijos. Dėl Standartinių sutarčių sąlygų
kopijos galite kreiptis naudodamiesi kiekvieno Prietaiso pakuotės viduje esančiame garantiniame
talone nurodyta kontaktine informacija.
13. DUOMENŲ APSAUGOS POLITIKOS REDAKCIJOS IR PAKEITIMAI
Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu arba dėl bet kokios priežasties pakeisti šią Duomenų
apsaugos politiką ir paskelbti bet kokius šios Duomenų apsaugos politikos pakeitimus per protingą
laikotarpį nuo jų įsigaliojimo. Ši Duomenų apsaugos politika galioja iki tol, kol esate Prietaiso
naudotojas, net jei Jūsų naudojimasis bet kokia paslauga, ypatybe, funkcija ar reklamine akcija ar
dalyvavimas jose pasibaigia, yra nutraukiamas, nutrūksta, sustabdomas arba deaktyvuojamas,
nepriklausomai nuo priežasties.
SUSISIEKITE SU MUMIS

Su šia Duomenų apsaugos politika susijusius papildomus klausimus prašome siųsti kiekvieno
Prietaiso pakuotės viduje esančiame garantiniame talone nurodytais rekvizitais arba el. paštu
gjyxinfo@hisense.com.

