PRIVATUMO PRANEŠIMAS
(A) Šis privatumo pranešimas
Santrauka. Šis privatumo pranešimas
Šiame pranešime paaiškinama, kaip mes tvarkome asmeninius duomenis. Tam tikrais
momentais pranešimas gali būti redaguojamas ar atnaujinamas, todėl rekomenduojame jį
reguliariai peržiūrėti.
Šis „Hisense Group“ (toliau - Hisense arba mes, mus ir mūsų) skelbiamas pranešimas yra
skirtas asmenims, kurie nėra mūsų organizacijos nariai, tačiau kokiu nors būdu su ja
bendrauja, t.y. mūsų klientams, mūsų internetinių svetainių lankytojams, kitiems mūsų
produktų ar paslaugų naudotojams bei mūsų patalpų lankytojams (toliau – jūs). Pranešime
naudojamų terminų apibrėžimai pateikiami toliau, Error! Reference source not found. dalyje.
Informacija apie atitinkamus duomenų valdytojus pagal šį privatumo pranešimą pateikiama
toliau, Error! Reference source not found. dalyje.
Šis pranešimas tam tikrais momentais gali būti keičiamas arba atnaujinamas pagal mūsų
asmens duomenų tvarkymo praktikos pokyčius ir galiojančių įstatymų pakeitimus.
Rekomenduojame jums atidžiai perskaityti šį pranešimą ir reguliariai pasitikrinti, ar nėra kokių
nors pakeitimų, kurie gali būti atliekami, vadovaujantis šio pranešimo sąlygomis.
(B) Asmens duomenų rinkimas
Santrauka. Asmens duomenų rinkimas
Asmens duomenis mes renkame arba gauname: kai tokie duomenys mums pateikiami (pvz.:
jums susisiekus su mumis); kai įvyksta santykis tarp mūsų įmonės ir jūsų (pvz.: jums perkant);
kai asmeninius duomenis paskelbiate viešai (pvz.: kai viešą informaciją apie mus paskelbiate
socialinės žiniasklaidos priemonėse); kai parsisiunčiate, įdiegiate arba naudojate mūsų
programėles; kai lankotės mūsų svetainėse; kai prisiregistruojate, norėdami naudotis mūsų
svetainėmis, programėlėmis, gaminiais arba paslaugomis; kai naudojatės kokiu nors trečiosios
šalies turiniu ar skelbimu mūsų svetainėje arba programėlėje. Taip pat jūsų asmens duomenis
mes galime gauti iš trečiųjų šalių (pvz.: teisėsaugos institucijų).
Asmens duomenų rinkimas. Jūsų asmens duomenis mes renkame ir gauname iš šių
šaltinių:
 iš mums pateikiamų duomenų: asmens duomenis gauname tuomet, kai jie mums
pateikiami (pvz.: kai susisiekiate su mumis elektroniniu paštu arba telefonu, taip pat bet
kuriomis kitomis priemonėmis arba pateikiate savo vizitinę kortelę);
 iš santykių: asmens duomenis renkame arba gauname, plėtodami įprastus santykius su
jumis (pvz.: teikdami paslaugas jums ar jūsų darbdaviui);
 iš jūsų viešai skelbiamų duomenų: renkame arba gauname asmens duomenis, kuriuos
akivaizdžiai skelbiate viešai, įskaitant ir socialinės žiniasklaidos priemonėmis
skelbiamus duomenis (pvz.: informacija gali būti renkama iš jūsų socialinio tinklo profilio
(-ių), jums viešai paskelbus informaciją apie mus);
 iš programėlių duomenų: asmens duomenis mes renkame arba gauname tuomet, kai
jūs parsisiunčiate arba naudojate mūsų programėles, arba, kai naudojate mūsų
išmaniuosius televizorius ir kitus gaminius;
 iš svetainių duomenų: asmens duomenis mes renkame arba gauname tuomet, kai jūs
lankotės mūsų internetinėse svetainėse arba naudojatės mūsų svetainėse arba per jas
pateikiamomis funkcijomis arba ištekliais;
 iš registracijos duomenų: asmens duomenis mes renkame arba gauname tuomet, kai
naudojatės mūsų internetinėmis svetainėmis, programėlėmis, gaminiais ar
paslaugomis, arba registruojatės, norėdami jomis naudotis;
 iš turinio ir reklamos informacijos: internetinėje svetainėje arba programėlėje pasirinkus
trečiosios šalies turinį ar reklamą, jūsų asmens duomenis gauname iš atitinkamos
trečiosios šalies;
 iš trečiųjų šalių informacijos: asmens duomenis renkame arba gauname iš trečiųjų šalių,
kurios mums juos pateikia (pvz.: kredito reitingų agentūrų, teisėsaugos institucijų ir
pan.);

(C) Asmens duomenų kūrimas
Santrauka. Asmens duomenų kūrimas
Mes sukuriame asmens duomenis apie jus (pvz.: įrašus apie jūsų santykius su mumis).
Asmens duomenis apie jus mes taip pat galime sukurti tam tikrose situacijose, pavyzdžiui,
tvarkant informaciją apie jūsų santykius su mumis bei jūsų pirkimų istoriją.
(D) Mūsų tvarkomų asmens duomenų kategorijos
Santrauka. Mūsų tvarkomų asmens duomenų kategorijos
Mes tvarkome: jūsų asmeninę informaciją (pvz.: jūsų vardą, pavardę), demografinius
duomenis (pvz.: jūsų amžių), jūsų kontaktinę informaciją (pvz.: jūsų adresą), įrašus apie jūsų
sutikimus, informaciją apie pirkimus, mokėjimus (pvz.: sąskaitų siuntimo adresą), informaciją
apie mūsų svetaines ir programėles (pvz.: jūsų naudojamo įrenginio rūšį), informaciją apie jūsų
darbdavį (jei aktualu), informaciją apie jūsų santykį su mūsų pateikiamu turiniu ar reklama bei
visus jūsų mums pateikiamus atsiliepimus ir nuomones.
Mes tvarkome šioms kategorijoms priskiriamus asmens duomenis apie jus:
 asmeninė informacija: nurodytas (-i) vardas (-ai) ir pavardė(s); pageidaujamas
vardas/pavardė; nuotrauka;
 demografinė informacija: lytis, gimimo data (amžius), tautybė, kreipinys, titulas, kalbos
parinktys;
 kontaktinė informacija: korespondencijos adresas, pristatymo adresas, telefono
numeris, elektroninio pašto adresas, valdymo balsu programos (angl. Personal
Assistants) (jei aktualu); pranešimų siuntimo programėlių duomenys, internetinių
pranešimų siuntimo duomenys ir socialinės žiniasklaidos informacija;
 sutikimo įrašai: įrašai apie duotus sutikimus, jų data ir laiką, sutikimo priemones ir
susijusi informacija (pvz.: sutikimo dalykas);
 pirkimo informacija: pirkimų ir kainų įrašai, gavėjo vardas, pavardė, adresas, kontaktinis
telefono numeris ir el. pašto adresas;
 mokėjimo informacija: sąskaitų informacija, mokėjimų informacija, sąskaitų siuntimo
adresas, mokėjimo būdas, banko sąskaitos arba kredito kortelės numeris, kortelės
turėtojo arba sąskaitos turėtojo vardas, ir pavardė, kortelės arba sąskaitos saugos
duomenys, kortelės galiojimo pradžios data, kortelės galiojimo pabaigos data, BACS
sistemos informacija, SWIFT kodas, IBAN kodas, mokėjimo suma, mokėjimo data,
čekių informacija;
 duomenys, susiję su internetinėmis svetainėmis ir programėlėmis: įrenginio tipas,
operacinė Sistema, naršyklės tipas, naršyklės nustatymai, IP adresas, WAN IP adresas,
MAC adresas, kalbos nustatymai, prisijungimo prie svetainės datos ir laikai,
programėlės naudojimo statistika, prisijungimo prie programėlės datos ir laikai, vietos
informacija ir kita techninė ryšių informacija (kurios tam tikra dalis gali būti asmeninė
informacija), naudotojo vardas, slaptažodis, saugaus prisijungimo duomenys,
naudojimo duomenys, bendra statistinė informacija;
 darbdavio informacija: jei su mumis bendraujate kaip trečiosios šalies darbuotojas, jūsų
darbdavio vardas, pavardė, adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas
(kiek tai aktualu);
 turinio ir reklamos duomenys: įrašai apie jūsų sąveiką su mūsų internetine reklama ir
turiniu, reklamos ir turinio, rodomo puslapiuose arba programėlių ekranuose,
informacija, bei visi ryšiai, kuriuos jūs galėjote turėti su tokiu turiniu arba reklama (pvz.,
pelės žymeklio užvedimas, pelės paspaudimai, visos išsamiai arba dalinai užpildytos
formos) ir visa sąveika per jutiklinį ekraną;
 atsiliepimai ir nuomonės: visi atsiliepimai ir nuomonės, kurias atsiunčiate mums arba
paskelbiate viešai apie mus socialinės žiniasklaidos platformose.
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(E) Jautrūs asmens duomenys
Santrauka. Jautrūs asmens duomenys
Mes nesiekiame rinkti arba kitaip tvarkyti jautrių asmens duomenų. Jei jautrius asmens
duomenis būtina tvarkyti teisėtais tikslais, mes tai darome, vadovaudamiesi galiojančiais
įstatymais.
Vykdydami įprastas verslo operacijas, nesiekiame rinkti arba kitaip tvarkyti jautrių asmens
duomenų. Jei dėl kokios nors priežasties jautrius asmens duomenis tvarkyti būtina, mes
vadovaujamės šiais teisiniais pagrindais:
 galiojančių įstatymų laikymasis: jūsų jautrūs asmeniniai duomenys gali būti tvarkomi, jei
to reikalauja galiojantys įstatymai (pvz.: laikantis įvairovės ataskaitų teikimo
įsipareigojimų);
 nusikaltimų atskleidimas ir prevencija: jūsų jautrūs asmeniniai duomenys gali būti
tvarkomi, jei tai yra būtina, siekiant atskleisti nusikaltimą arba užkirsti jam kelią (pvz.:
sukčiavimo prevencija);
 juridinių teisių nustatymas, įgyvendinimas arba gynimas: jūsų jautrūs asmeniniai
duomenys gali būti tvarkomi, jei tai yra būtina, siekiant nustatyti, įgyvendinti ar ginti
juridines teises; arba
 sutikimas: jūsų jautrūs asmeniniai duomenys gali būti tvarkomi, jei vadovaujantis
galiojančiais įstatymais, prieš tvarkydami jautrius asmens duomenis, esame gavę jūsų
išankstinį, aiškų sutikimą (šis teisinis pagrindas naudojamas tik visiškai savanoriškai
pateiktų duomenų tvarkymui, t.y. jis jokiais būdais nenaudojamas, jei tvarkomi būtini ar
privalomi duomenys).
Jei jūs mums teikiate jautrius asmens duomenis, jūsų pareiga užtikrinti, kad tokių duomenų
atskleidimas mums būtų teisėtas, bei užtikrinti, kad tokių jautrių asmens duomenų tvarkymui
būtų naudojamas tinkamas teisinis pagrindas.
(F) Duomenų tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai
Santrauka. Duomenų tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai
Asmens duomenys yra tvarkomi šiais tikslais: siekiant pateikti jums mūsų internetines
svetaines, programėles, gaminius ir paslaugas, vykdyti verslo operacijas, palaikyti ryšį su
jumis, valdyti savo IT sistemas, sveikatos ir saugos, finansų valdymo tikslais, siekiant atlikti
apklausas, užtikrinti mūsų patalpų ir sistemų saugumą, esant poreikiui, vykdyti tyrimus, laikytis
galiojančių įstatymų, gerinti mūsų internetines svetaines, programėles, gaminius ir paslaugas,
tvarkant įdarbinimo informaciją ir prašymus priimti į darbą.
Tikslai, kuriais mes tvarkome asmens duomenis, vadovaudamiesi galiojančiais įstatymais, ir
teisiniai tokio duomenų tvarkymo pagrindai yra šie:
Duomenų tvarkymo veikla

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

 Svetainių, programų, gaminių ir
paslaugų teikimas: mūsų svetainių,
programėlių, gaminių ar paslaugų
teikimas, svetainių, programėlių,
gaminių ar paslaugų teikimas pagal
užsakymą,
reklaminių
gaminių
teikimas
pagal
užsakymą,
bendravimas su jumis apie minėtas
svetaines, programėles, gaminius
arba paslaugas.

 Duomenų tvarkymas yra būtinas tuomet, kai jūs su mumis
sudarote kokią nors sutartį, arba rengiantis tokią sutartį sudaryti.
 Mes turime teisėtą interesą atlikti duomenų tvarkymą, siekdami teikti
savo paslaugas (jei toks teisėtas interesas neprieštarauja jūsų
interesams, pagrindinėms teisėms ir laisvėms).
 Esame gavę jūsų išankstinį sutikimą dėl duomenų tvarkymo (šis
teisinis pagrindas naudojamas tik tuo atveju, kai duomenų tvarkymas
yra visiškai savanoriškas ir yra niekaip nesusikęs su būtinu arba
privalomu duomenų tvarkymu).

 Mūsų verslo valdymas: mūsų
svetainių, programėlių, gaminių ir
paslaugų
valdymas,
turinio
pateikimas jums, reklaminės ir
kitokios medžiagos rodymas jums,
bendravimas ir ryšio palaikymas su
jumis
per
mūsų
svetaines,
programėles,
gaminius
ar
paslaugas, jūsų informavimas apie
mūsų
svetainių,
programėlių,
gaminių ir paslaugų pasikeitimus.

 Duomenų tvarkymas yra būtinas tuomet, kai jūs su mumis
sudarote kokią nors sutartį, arba rengiantis tokią sutartį sudaryti.
 Mes turime teisėtą interesą atlikti duomenų tvarkymą, siekdami teikti
savo paslaugas (jei toks teisėtas interesas neprieštarauja jūsų
interesams, pagrindinėms teisėms ir laisvėms).
 Esame gavę jūsų išankstinį sutikimą dėl duomenų tvarkymo (šis
teisinis pagrindas naudojamas tik tuo atveju, kai duomenų tvarkymas
yra visiškai savanoriškas ir yra niekaip nesusikęs su būtinu arba
privalomu duomenų tvarkymu).
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Duomenų tvarkymo veikla

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

 Ryšiai ir rinkodara: bendravimas su
jumis
įvairiomis
priemonėmis
(įskaitant
el.
paštą, telefoną,
tekstines
žinutes,
socialinės
žiniasklaidos priemones, paštą ar
asmenišką bendravimą) naujienos ir
kita informacija, kuri galėtų būti
įdomi
jums,
visuomet
gavus
išankstinį
sutikimą
galiojančių
įstatymų apimtyje; esant reikalui,
palaikyti ir atnaujinti jūsų kontaktinę
informaciją ir, jei reikia, gauti jūsų
išankstinį sutikimą.

 Duomenų tvarkymas yra būtinas tuomet, kai jūs su mumis
sudarote kokią nors sutartį, arba rengiantis tokią sutartį sudaryti.
 Mes turime teisėtą interesą atlikti duomenų tvarkymą, siekdami teikti
savo paslaugas (jei toks teisėtas interesas neprieštarauja jūsų
interesams, pagrindinėms teisėms ir laisvėms).
 Esame gavę jūsų išankstinį sutikimą dėl duomenų tvarkymo (šis
teisinis pagrindas naudojamas tik tuo atveju, kai duomenų tvarkymas
yra visiškai savanoriškas ir yra niekaip nesusijęs su būtinuoju arba
privalomu duomenų tvarkymu).

 IT sistemų valdymas: ryšių, IT ir
saugos
sistemų
valdymas
ir
eksploatavimas, auditai (įskaitant
saugos auditus) ir tokių sistemų
priežiūra.

 Duomenų tvarkymas būtinas, siekiant laikytis teisinių prievolių.
 Mes turime teisėtą interesą atlikti duomenų tvarkymą, siekdami
valdyti ir palaikyti savo ryšių ir IT sistemas (jei toks teisėtas interesas
neprieštarauja jūsų interesams, pagrindinėms teisėms ir laisvėms).

 Sveikata ir sauga: sveikatos ir
saugos vertinimai bei apskaita;
susijusių teisinių
įsipareigojimų
laikymasis.

 Duomenų tvarkymas yra būtinas, siekiant laikytis teisinių prievolių.
 Mes turime teisėtą interesą atlikti duomenų tvarkymą, siekdami
valdyti ir palaikyti savo ryšių ir IT sistemas (jei toks teisėtas interesas
neprieštarauja jūsų interesams, pagrindinėms teisėms ir laisvėms).
 Duomenų tvarkymas yra būtinas, siekiant apsaugoti gyvybiškai
svarbius kiekvieno asmens interesus.

 Finansų valdymas: pardavimai;
finansai, įmonių auditas ir pardavėjų
valdymas.

 Mes turime teisėtą interesą atlikti duomenų tvarkymą, siekdami
valdyti ir atlikti savo įmonės finansines operacijas (jei toks teisėtas
interesas neprieštarauja jūsų interesams, pagrindinėms teisėms ir
laisvėms).
 Esame gavę jūsų išankstinį sutikimą dėl duomenų tvarkymo (šis
teisinis pagrindas naudojamas tik tuo atveju, kai duomenų tvarkymas
yra visiškai savanoriškas ir yra niekaip nesusijęs su būtinuoju arba
privalomu duomenų tvarkymu).

 Apklausos: bendravimas su jumis,
siekiant sužinoti jūsų nuomonę apie
mūsų
svetaines,
programėles,
gaminius arba paslaugas.

 Mes turime teisėtą interesą atlikti duomenų tvarkymą, siekdami
vykdyti apklausas, rengti klientų pasitenkinimo ataskaitas ir rinkos
tyrimus (jei toks teisėtas interesas neprieštarauja jūsų interesams,
pagrindinėms teisėms ir laisvėms).
 Esame gavę jūsų išankstinį sutikimą dėl duomenų tvarkymo (šis
teisinis pagrindas naudojamas tik tuo atveju, kai duomenų tvarkymas
yra visiškai savanoriškas ir yra niekaip nesusijęs su būtinuoju arba
privalomu duomenų tvarkymu).

 Saugumas: fizinis mūsų patalpų
saugumas (įskaitant apsilankymų
mūsų patalpose įrašus), vaizdo
stebėjimo
kamerų
įrašai
ir
elektroninis saugumas (įskaitant
prisijungimo duomenis ir prieigos
informaciją).

 Duomenų tvarkymas yra būtinas, siekiant laikytis teisinių prievolių.
 Mes turime teisėtą interesą atlikti duomenų tvarkymą, siekdami
užtikrinti fizinį ir elektroninį mūsų veiklos ir patalpų saugumą (jei toks
teisėtas interesas neprieštarauja jūsų interesams, pagrindinėms
teisėms ir laisvėms).

 Tyrimai: politikos pažeidimų ir
nusikalstamos veikos nustatymas,
tyrimas ir prevencija, vadovaujantis
galiojančiais teisės aktais.

 Duomenų tvarkymas yra būtinas, siekiant laikytis teisinių prievolių.
 Mes turime teisėtą interesą atlikti duomenų tvarkymą, siekdami
nustatyti, įgyvendinti arba ginti savo juridines teises (jei toks teisėtas
interesas neprieštarauja jūsų interesams, pagrindinėms teisėms ir
laisvėms).

 Teisinės procedūros: juridinių teisių
nustatymas,
įgyvendinimas
ir
gynimas.

 Duomenų tvarkymas yra būtinas, siekiant laikytis teisinių prievolių.
 Mes turime teisėtą interesą atlikti duomenų tvarkymą, siekdami aptikti
mūsų politikų ir galiojančių įstatymų pažeidimus bei apsisaugoti nuo
tokių pažeidimų (jei toks teisėtas interesas neprieštarauja jūsų
interesams, pagrindinėms teisėms ir laisvėms).

 Įstatymų laikymasis: teisinių ir
reguliavimo priemonių laikymasis,
vadovaujantis galiojančiais teisės
aktais.

 Duomenų tvarkymas yra būtinas, siekiant laikytis teisinių prievolių.
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Duomenų tvarkymo veikla

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

 Mūsų
internetinių
svetainių,
programėlių, gaminių ir paslaugų
tobulinimas: problemų, susijusių su
mūsų internetinėmis svetainėmis,
programėlėmis,
gaminiais
ar
paslaugomis,
nustatymas,
internetinių svetainių, programėlių,
gaminių ir paslaugų tobulinimų
planavimas,
naujų
internetinių
svetainių, programėlių, gaminių ir
paslaugų kūrimas.

 Mes turime teisėtą interesą atlikti duomenų tvarkymą, siekdami
tobulinti savo internetines svetaines, programėles, gaminius arba
paslaugas (jei toks teisėtas interesas neprieštarauja jūsų interesams,
pagrindinėms teisėms ir laisvėms).
 Esame gavę jūsų išankstinį sutikimą dėl duomenų tvarkymo (šis
teisinis pagrindas naudojamas tik tuo atveju, kai duomenų tvarkymas
yra visiškai savanoriškas ir yra niekaip nesusijęs su būtinuoju arba
privalomu duomenų tvarkymu).

 Įdarbinimo informacija ir prašymai
priimti į darbą: įdarbinimo veikla,
darbo skelbimai, darbo pokalbių
organizavimas,
tinkamumo
konkrečiai
pozicijai
analizė,
sprendimų dėl įdarbinimo įrašai,
pasiūlymų ir priėmimo informacija.

 Duomenų tvarkymas yra būtinas, siekiant laikytis teisinių prievolių
(ypač susijusių su galiojančia darbo teise).
 Mes turime teisėtą interesą atlikti duomenų tvarkymą, siekdami atlikti
įdarbinimo veiksmus ir tvarkyti prašymus priimti į darbą (jei toks
teisėtas interesas neprieštarauja jūsų interesams, pagrindinėms
teisėms ir laisvėms).
 Esame gavę jūsų išankstinį sutikimą dėl duomenų tvarkymo (šis
teisinis pagrindas naudojamas tik tuo atveju, kai duomenų tvarkymas
yra visiškai savanoriškas ir yra niekaip nesusijęs su būtinuoju arba
privalomu duomenų tvarkymu).

(G) Asmens duomenų atskleidimas trečiosioms šalims
Santrauka. Asmens duomenų atskleidimas trečiosioms šalims
Asmens duomenis mes atskleidžiame: teisinėms ir reguliavimo institucijoms, savo išoriniams
konsultantams, duomenų tvarkytojams, kurioms nors kitoms šalims, kai tai yra būtina, vykstant
teisinėmis procedūromis, kurioms nors kitoms šalims, kai tai yra būtina atliekant nusikalstamos
veikos tyrimą, nustatymą ir prevenciją, savo verslo pirkėjams, įvairiems trečiųjų šalių reklamos
paslaugų, programų paketų ar turinio, kuris naudojamas mūsų svetainėse ar programėlėse,
tiekėjams.
Asmens duomenis mes atskleidžiame kitiems Hisense grupės subjektams teisėtais verslo ir
mūsų veiklos vykdymo tikslais, bei siekdami pateikti savo svetaines, programėles, gaminius ir
paslaugas jums, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais. Taip pat asmens duomenys
atskleidžiami:
 jums ir, jei reikia, jūsų paskirtiems atstovams;
 teisinių ir reguliavimo institucijų prašymu bei siekiant pranešti apie kokį nors faktinį ar
įtariamą galiojančių teisęs aktų ar reglamentų pažeidimą;
 apskaitininkams, auditoriams, teisininkams ir kitiems profesionaliems išoriniams
HIsense konsultantams, vadovaujantis privalomais sutartiniais konfidencialumo
įsipareigojimais;
 trečiųjų šalių duomenų tvarkytojams (pvz.: mokėjimo paslaugų teikėjams, gabenimo
įmonėms ir pan.) visame pasaulyje, atsižvelgiant į toliau šioje (G) dalyje pateiktus
reikalavimus;
 bet kuriai susijusiai šaliai, teisėsaugos institucijai ar teismui tiek, kiek tai reikalinga,
siekiant nustatyti, vykdyti ar ginti juridines teises;
 bet kuriai susijusiai šaliai nusikalstamos veikos prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar
baudžiamojo persekiojimo tikslais arba baudžiamųjų sankcijų vykdymo tikslais;
 bet kuriam (-iems) trečiųjų šalių pirkėjui (-ams) tuo atveju, jeigu nuspręstume parduoti
arba perleisti visą arba dalį savo įmonės ar turto (įskaitant reorganizavimo, išformavimo
ir likvidavimo atvejus); ir
 bet kuriam trečiosios šalies tiekėjui, jei mūsų svetainėse ar programėlėse naudojama
trečiųjų šalių reklama, programų paketai ar turinys. Jums sureagavus į tokią reklamą,
programų paketą ar turinį, jūsų asmens duomenys gali būti perduoti atitinkamam
trečiosios šalies tiekėjui. Prieš reaguojant į trečiosios šalies reklamas, programų
paketus ar turinį, rekomenduojame peržiūrėti tokios trečiosios šalies privatumo politiką.
Jeigu asmens duomenų tvarkymui bus pasitelkiamas trečiosios šalies duomenų tvarkytojas,
tokiam duomenų tvarkytojui bus taikomi privalomi sutartiniai įsipareigojimai: (i) asmens
duomenis tvarkyti tik vadovaujantis mūsų išankstiniais raštiškais nurodymais; ir (ii) naudoti
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priemones asmens duomenų konfidencialumui ir saugumui apsaugoti, taip pat vadovautis
visais papildomais reikalavimais pagal galiojančius įstatymus.
(H) Tarptautinis asmens duomenų perdavimas
Santrauka. Tarptautinis asmens duomenų perdavimas
Asmens duomenis perduodame gavėjams kitose šalyse. Kai asmens duomenys iš EEE
perduodami gavėjui, esančiam ne EEE šalyje, kuri nėra tinkama jurisdikcija, tai daroma,
vadovaujantis mūsų standartinėmis sutarties sąlygomis.
Dėl tarptautinio mūsų veiklos pobūdžio asmens duomenis perduodame visoje Hisense
grupėje, taip pat ir trečiosioms šalims, kaip numatyt aukščiau aprašytoje (G) dalyje, šiame
pranešime numatytais tikslais. Dėl šios priežasties asmens duomenis perduodame kitoms
šalims, kuriose gali galioti kiti įstatymai ir duomenų apsaugos reikalavimai nei toje šalyje,
kurioje gyvenate jūs.
Kai asmens duomenys iš EEE perduodami gavėjui, esančiam ne EEE šalyje, kuri nėra
tinkama jurisdikcija, tai daroma, vadovaujantis mūsų standartinėmis sutarties sąlygomis.
Standartinių sutarties sąlygų kopijos galite prašyti naudodamiesi toliau esančioje Error!
Reference source not found. dalyje nurodyta kontaktine informacija.
Atminkite, kad tais atvejais, kai asmens duomenys perduodami tiesiai Hisense bendrovei, kuri
yra įsteigta už EEE ribų, už tokį asmens duomenų perdavimą mes neatsakome. Vis dėlto mes
tvarkysime jūsų asmeninius duomenis nuo jų gavimo momento, vadovaudamiesi šio
pranešimo nuostatomis.
(I) Duomenų saugumas
Santrauka. Duomenų saugumas
Mes įgyvendiname atitinkamas technines ir organizacines saugumo priemones jūsų asmens
duomenims apsaugoti. Pasirūpinkite, kad visi mums siunčiami asmens duomenys būtų
siunčiami saugiai.
Esame įgyvendinę atitinkamas technines ir organizacinės saugumo priemones, skirtas jūsų
duomenų apsaugai nuo atsitiktinio ir neteisėto sugadinimo, praradimo, pakeitimo, neteisėto
atskleidimo, neteisėtos prieigos ir kitų neteisėtų tvarkymo formų, vadovaujantis galiojančiais
įstatymais.
Kadangi internetas yra atvira sistema, informacijos perdavimas juo nėra visiškai saugus. Ir
nors mes imamės visų pagrįstų priemonių, siekdami apsaugoti jūsų asmens duomenis,
garantuoti jūsų mums internetu perduodamų duomenų saugumo mes negalime, todėl tokiu
būdu duomenys perduodami jūsų pačių rizika, ir tik jūs esate atsakingi už tai, kad visi mums
siunčiami asmens duomenys būtų siunčiami saugiai.
(J) Duomenų tikslumas
Santrauka. Duomenų tikslumas
Mes stengiamės užtikrinti, kad jūsų asmens duomenys būtų tikslūs ir atnaujinami, bei būtų
šalinami arba taisomi, sužinojus apie netikslumus.
Mes stengiamės nuolat užtikrinti, kad:
 mūsų tvarkomi jūsų asmens duomenys būtų tikslūs, ir esant reikalui, būtų atnaujinami;
 visi mūsų tvarkomi jūsų asmens duomenys, kurie yra netikslūs (atsižvelgiant į tikslą,
kuriuo jie yra tvarkomi) būtų nedelsiant ištrinti arba ištaisyti.
Kai kuriais atvejais mes galime paprašyti jūsų patvirtinti savo asmens duomenų tikslumą.
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(K) Duomenų minimizavimas
Santrauka. Duomenų minimizavimas
Mes imamės visų pagrįstų priemonių, stengdamiesi riboti tvarkomų asmens duomenų kiekį ir
tvarkyti tik tai, kas yra būtina.
Mes imamės visų pagrįstų priemonių, stengdamiesi užtikrinti, kad mūsų tvarkomi jūsų asmens
duomenys apsiribotų tik pagrįstai reikalingais asmens duomenimis, susijusiais tik su šiame
pranešime numatytais tikslais.
(L) Duomenų saugojimo laikotarpis
Santrauka. Duomenų saugojimo laikotarpis
Mes imamės visų įmanomų veiksmų, siekdami užtikrinti, kad jūsų asmens duomenys būtų
saugomi tik tiek, kiek tai yra būtina teisėtais tikslais.
Mes imamės visų įmanomų veiksmų, siekdami užtikrinti, kad jūsų asmens duomenys būtų
tvarkomi trumpiausią laikotarpį, kuris yra būtinas šiame pranešime numatytais tikslais. Kriterijai
asmens duomenų saugojimo laikotarpio nustatymui yra šie:
(1) asmens duomenis, kurie naudojami tik identifikavimui, mes saugome tol, kol:
(a) palaikome nuolatinius ryšius su jumis (pvz., jei esate mūsų paslaugų ir (arba)
produktų naudotojas, arba esate teisėtai įtrauktas į mūsų pašto adresų sąrašą
ir nesate atsisakę prenumeratos); arba
(b) jūsų asmens duomenys bus reikalingi šiame pranešime numatytais teisiniais
tikslais, kuriems mes turime galiojantį teisinį pagrindą (pvz.: kai jūsų asmens
duomenys yra įtraukti į sutartį tarp mūsų ir jūsų darbdavio, ir yra teisėtas
interesas tokus duomenis tvarkyti verslo valdymo ir įsipareigojimų pagal tokią
sutartį vykdymo tikslais; arba kai asmens duomenų saugojimas vykdomas,
įgyvendinant teisinę prievolę),
plius:
(2) tol, kol tęsiasi:
(a) bet koks galiojantis senaties terminas pagal galiojančius teisės aktus (t.y. bet
koks laikotarpis, per kurį bet koks asmuo galėtų pateikti teisėtą reikalavimą
mums, susijusį su jūsų asmens duomenimis arba, su kuriuo susiję jūsų
asmens duomenys; ir
(b) papildomas dviejų (2) mėnesių laikotarpis, einantis po tokio galiojusio senaties
termino (taip, kad asmeniui pateikus reikalavimą senaties laikotarpio
pabaigoje mes vis dar turėtume pakankamai laiko reikalavimo atžvilgiu
aktualiems asmens duomenims nustatyti),
ir:
(3) be to, jei pateikiami atitinkami teisiniai reikalavimai, mes toliau tvarkome asmens
duomenis tokiais papildomais laikotarpiais, kurie yra būtini dėl šio reikalavimo
atžvilgiu.
(a) ir (b) punktuose aprašytų laikotarpių metu jūsų asmens duomenų tvarkymas bus ribojamas
tokių duomenų saugojimu ir jų saugumo palaikymu, išskyrus atvejus, kai duomenis reikės
peržiūrėti nagrinėjamo teisinio reikalavimo ar bet kokios prievolės pagal galiojančius įstatymus
atžvilgiu.
Pasibaigus (1), (2) ir (3) punkte aprašytiems laikotarpiams, kiek tai yra įmanoma, mes arba:
 visam laikui ištrinsime arba sunaikinsime atitinkamus asmens duomenis; arba
 atitinkamus asmens duomenis anonimizuosime.
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(M) Jūsų juridinės teisės
Santrauka. Jūsų juridinės teisės
Vadovaujantis galiojančiais įstatymais, jums gali priklausyti įvairios teisės, įskaitant: teisę
neteikti savo asmens duomenų mums, teisę pamatyti savo asmens duomenis, teisę reikalauti
ištaisyti netikslumus, teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis arba drausti juos tvarkyti, teisę
prieštarauti jūsų asmens duomenų tvarkymui, teisę reikalauti, kad jūsų asmens duomenys
būtų perduoti kitam duomenų valdytojui; teisę atsiimti sutikimą; teisę paduoti skundą duomenis
tvarkančioms įstaigoms. Kai kuriniais atvejais, šioms teisėms įgyvendinti gali būti reikalingas
jūsų tapatybės įrodymas.
Vadovaujantis galiojančiais įstatymais, jums gali priklausyti šios, su atitinkamų asmens
duomenų tvarkymu susiję teisės:
 teisė neteikti mums savo asmens duomenų (tačiau pažymime, jog tokiu atveju
negalėsime suteikti jums visos mūsų svetainių, programėlių, gaminių ar paslaugų
teikiamos naudos, pvz.: gali būti, jog be reikalingos informacijos negalėsime apdoroti
jūsų prašymų);
 teisė prašyti prieigos arba atitinkamų savo asmens duomenų bei informacijos apie tokių
atitinkamų asmens duomenų pobūdį, tvarkymą ir atskleidimą kopijos;
teisė reikalauti ištaisyti bet kokius atitinkamų jūsų asmens duomenų netikslumus;
 teisė teisėtu pagrindu reikalauti:
o ištrinti atitinkamus jūsų asmens duomenis; arba
o uždrausti tvarkyti atitinkamus jūsų asmens duomenis;
 teisė reikalauti, kad tam tikri atitinkami asmens duomenys būtų perduoti kitam duomenų
valdytojui struktūrizuotu, dažniausiai naudojamu ir kompiuteriu apdorojamu formatu,
kiek tai yra įmanoma;
 kai atitinkami jūsų asmens duomenys tvarkomi jūsų sutikimo pagrindu, teisė atsiimti tokį
sutikimą (pažymint, kad toks sukitimo atsiėmimas neturės įtakos anksčiau iki tokio
sutikimo atsiėmimo dienos atlikto tvarkymo teisėtumui, ir netrukdys tvarkyti jūsų
asmeninių duomenų, remiantis kitais turimais teisiniais pagrindais;
 teisė pateikti skundą duomenų apsaugos įstaigai (visų pirma ES valstybės narės,
kurioje jūs gyvenate, arba kurioje dirbate, arba kurioje įvyko tariamas pažeidimas, jei
aktualu) dėl atitinkamų jūsų asmens duomenų tvarkymo duomenų apsaugos
institucijoje.

Vadovaujantis galiojančiais įstatymais, jums taip pat gali priklausyti
teisės, susiję su atitinkamų jūsų asmens duomenų tvarkymu:
 teisė prieštarauti dėl mūsų arba mūsų vardu atliekamo
asmens duomenų tvarkymo, konkrečioje situacijoje
pagrindais; ir
 teisė prieštarauti dėl mūsų arba mūsų vardu atliekamo
asmens duomenų tvarkymo rinkodaros tikslais.

šios papildomos
atitinkamų jūsų
egzistuojančiais
atitinkamų jūsų

Tai neturi įtakos teisės aktuose numatytoms jūsų teisėms.
Norėdami pasinaudoti viena arba keliomis tokiomis teisėmis, pasiteirauti apie šias teises arba
kitas šio pranešimo nuostatas, taip pat apie asmens duomenų tvarkymą, naudokitės toliau
Error! Reference source not found. dalyje pateikta kontaktine informacija. Pažymime, kad:
 tam tikrais atvejais, prieš suteikiant tokias teises, jūsų gali būti paprašyta pateikti savo
tapatybės įrodymą; ir
 jei, norint patenkinti jūsų prašymą, būtina nustatyti papildomus faktus (pvz.: nustatyti, ar
duomenų tvarkymas atitinka galiojančius įstatymus), prieš nuspręsdami kokių žingsnių
imtis, jūsų prašymą mes išnagrinėsime per pagrįstai trumpą laiką.
(N) Slapukai ir panašios technologijos
Santrauka. Slapukai ir panašios technologijos
Asmens duomenis mes tvarkome, naudodami slapukus ir panašias technologijas. Išsami
informacija apie tai pateikiama mūsų slapukų politikoje.
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Jums apsilankius mūsų svetainėje arba, naudojantis mūsų programėle, mes, gavę jūsų
sutikimą ir (jei reikia), vadovaudamiesi galiojančiais įstatymais, jūsų įrenginyje talpinsime
slapukus arba skaitysime jame jau esančius slapukus. Slapukai naudojami informacijai apie
jūsų naudojamą prietaisą, naršyklę ir, tam tikrais atvejais, jūsų pageidavimus bei naršymo
įgūdžius rinkti. Asmens duomenis, naudodami slapukus, tvarkome, vadovaudamiesi šia
slapukų politika:

Hisense UK Limited: https://hisense.co.uk/cookie-notice/
Hisense France SAS: https://www.hisense.fr/mentions-legales/utilisation_cookies
Hisense Germany GmbH: www.hisense.de/cookiehinweis
Hisense Italia S.r.l: https://www.hisenseitalia.it/cookie notice/
Hisense Iberia S.L.U: http://www.hisense.es/politica-de-cookies/
http://www.hisense.pt/politica-de-cookie/
Hisense Czech S.r.o: http://hisense.cz/pouzivani-souboru-cookies
(O) Teisiniai terminai ir sąlygos
Santrauka. Teisiniai terminai ir sąlygos
Mūsų teisiniai terminai ir sąlygos reglamentuoja visą mūsų svetainių ir programėlių naudojimą.
Visoms mūsų svetainėms, programėlėms, gaminiams ir paslaugoms taikomi mūsų teisiniai
terminai ir sąlygos. Rekomenduojame šiuos teisinius terminus ir sąlygas reguliariai perskaityti,
kadangi tam tikrais momentais gali būti atliekami jų pakeitimai.

Hisense UK Limited: https://hisense.co.uk/terms-and-conditions/
Hisense France SAS: https://www.hisense.fr/mentions-legales

Hisense Germany GmbH: https://hisense.de/impressum/
Hisense Italia S.r.l: https://www.hisenseitalia.it/terms and conditions/
Hisense Iberia S.L.U: http://www.hisense.es/terminos-de-uso/

http://www.hisense.pt/terminos-de-uso/
Hisense Czech S.r.o: http://hisense.cz/podminky-pouzivani-webu
(P) Tiesioginė rinkodara
Santrauka. Tiesioginė rinkodara
Asmens duomenis mes tvarkome tam, kad galėtume susisiekti su jumis dėl mūsų svetainių,
programėlių, gaminių ir paslaugų, kurios galėtų jus sudominti. Atsisakyti prenumeratos
nemokamai galite bet kuriuo metu.
Jūsų asmens duomenis mes tvarkome tam, kad galėtume susisiekti su jumis elektroniniu
paštu, telefonu, paštu arba kitomis ryšio priemonėmis, ir suteikti jums informaciją apie
svetaines, programėles, gaminius arba paslaugas, kurios galėtų jus sudominti. Jeigu
naudojatės mūsų svetainėmis, programėlėmis, gaminiais ar paslaugomis, gali būti, kad
naudojant jūsų mums pateiktą kontaktinę informaciją, visuomet gavus išankstinį jūsų sutikimą
pagal galiojančius įstatymus, jums bus siunčiama informacija apie šias svetaines, programėles,
gaminius ar paslaugas, būsimas akcijas bei kita galinti jus sudominti informacija.
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Atsisakyti reklaminių elektroninių pranešimų galite bet kuriuo metu, tiesiog paspaudę
atsisakymo (angl. „unsubscribe“) nuorodą, kuri yra siunčiama kiekviename reklaminiame
elektroniniame laiške. Atsisakius prenumeratos, jums nebus siunčiami reklaminiai elektroniniai
laiškai, tačiau kai kuriais atvejais mes ir toliau siųsime jums pranešimus, kurie yra būtini jūsų
pageidaujamų svetainių, programėlių, gaminių ar paslaugų naudojimo tikslais.
(Q) Kontaktinė informacija
Santrauka. Duomenų valdytojų kontaktinė informacija
Hisense turi kelis subjektus, kurie šio privatumo pranešimo tikslais veikia kaip duomenų
valdytojai.
Šio privatumo pranešimo tikslais, duomenų valdytojai yra šie:
Duomenų valdytojas
Hisense International Co., Ltd.

Kontaktinė informacija
No.218, Qianwangang Road, Economic and
Technique Development Zone, Qingdao, P.R.C.

Hisense UK Limited

Unit 2 Meadow Court, Millshaw, Leeds, England LS11
8LZ, United Kingdom

Hisense France SAS

9 Rue des 3 soeurs, 93420 Villepinte, France

Hisense Germany GmbH

Prinzenallee 11-13, 40549 Düsseldorf, Germany

Hisense Europe Research &
Development Center GmbH

Prinzenallee 11-13, 40549 Düsseldorf, Germany

Hisense Italia S.r.l

Via Montefeltro, 6/A - 20156 Milano, Italy

Hisense Iberia S.L.U

Ronda Auguste y Louis Lumiere,23,nave 12,Parque
Tecnológico,Paterna,46980,Valencia, Spain

Hisense Czech S.r.o

Na hrebenech Ⅱ 1718/8, 14000, Praha-Nusle, Czech

Jeigu jūs gyvenate Europos Sąjungoje, visais duomenų apsaugos klausimais, kurie gali būti
susiję su Hisense International Co., Ltd., Hisense Electric Co., Ltd. arba Hisense (Guangdong)
Air-Conditioner Company Ltd. Galite kreiptis į mūsų
atstovą Europos Sąjungos šalims:
VERDATA Datenschutz GmbH & Co. KG
Roemerstr. 12
D-40476 Duesseldorf
El. paštas: hisense.representative@verdata.de
(R) Apibrėžimai


Programėlė – tai bet kuri mūsų pateikiama programėlė (įskaitant trečiųjų šalių
parduotuvėse ir prekybos vietose ar kitomis priemonėmis pateikiamas programėles).



Tinkama jurisdikcija – tai jurisdikcija, kurią Europos Komisija oficialiai paskyrė kaip
užtikrinančią tinkamą asmens duomenų apsaugos lygį.



Slapukas – tai nedidelis failas, kuris yra patalpinamas jūsų įrenginyje tuomet, kai
lankotės svetainėje (įskaitant mūsų svetaines). Šiame pranešime nuoroda į „slapuką“
apima analogiškas technologijas, pvz.: tinklapio indikatorius ir aiškius GIF vaizdus.
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Duomenų valdytojas – tai subjektas, sprendžiantis, kaip ir kodėl turi būti tvarkomi
asmens duomenys. Daugelyje jurisdikcijų pagrindinė duomenų valdytojo atsakomybė
yra laikytis galiojančių duomenų apsaugos įstatymų.



Duomenų apsaugos įstaiga – tai nepriklausoma viešoji institucija, kuriai teisiškai
pavedama prižiūrėti, kaip laikomasi galiojančių duomenų apsaugos įstatymų.



EEE – Europos ekonominė erdvė.



Asmens duomenys – tai informacija apie kiekvieną asmenį arba informacija, iš kurios
kiekvienas asmuo gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai atpažįstamas, ypač iš tokių
identifikatorių kaip vardas, pavardė, identifikavimo numeris, vietos duomenys,
internetinis identifikatorius arba vienas ar keli rodikliai, būdingi tokio asmens fizinei,
psichologinei, genetinei, ekonominei, kultūrinei ar socialinei tapatybei.



Duomenų tvarkymo procesas, duomenų tvarkymas ar tvarkomi duomenys reiškia
visus veiksmus, kurie yra atliekami su asmens duomenimis, nesvarbu, ar tai yra daroma
automatinėmis ar kitomis priemonėmis, pvz.: atliekant duomenų rinkimą, fiksavimą,
organizavimą, struktūrizavimą, saugojimą, pritaikymą ar keitimą, paiešką, tikrinimą,
duomenis naudojant, atskleidžiant perdavimo metu, platinant ar kitaip paskelbiant,
derinant ar sujungiant, pritaikant draudimus, ištrinant ar sunaikinant.



Duomenų tvarkytojas – tai bet kuris asmuo ar subjektas, tvarkantis asmens duomenis
duomenų valdytojo vardu (ne duomenų valdytojo darbuotojas).



Profiliavimas – tai bet kokia automatizuota asmens duomenų tvarkymo forma, kurią
sudaro asmens duomenų naudojimas tam tikriems fizinio asmens asmeniniams
aspektams įvertinti, visų pirma, siekiant analizuoti ar numatyti aspektus, susijusius su
fizinio asmens veikla darbe, ekonomine padėtimi, sveikata, asmeniniais pageidavimais,
interesais, patikimumu, elgesiu, vieta ar judėjimu.



Atitinkami asmens duomenys – tai asmens duomenys, kurių atžvilgiu mes esame
laikomi duomenų valdytoju.



Jautrūs asmens duomenys – tai asmens duomenys apie rasę ar etninę kilmę,
politines nuomones, religines ar filosofines pažiūras, profesinių sąjungų narystę, fizinę
ar psichinę sveikatą, seksualinį gyvenimą, visas faktines ar tariamas nusikalstamas
veikas ar nuobaudas, nacionalinį identifikavimo numerį arba kitą informaciją, kuri
laikoma jautria pagal galiojančius įstatymus.



Standartinės sutarties sąlygos – tai Europos Komisijos arba Duomenų apsaugos
institucijos nustatytos ir Europos Komisijos patvirtintos šabloninės sąlygos.



Svetainė – tai bet kuri mūsų arba mūsų vardu valdoma arba prižiūrima internetinė
svetainė.
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