
Privatumo politika 

NUOSTATOS 

Apibrėžimai 
Nuostatose vartojamos sąvokos reiškia: 

Vartotojas – fizinis asmuo, juridinis asmuo arba organizacinis vienetas, kuris nėra juridinis asmuo, kurio 

specialiosios nuostatos suteikia juridinė statusą, kuris išplečia garantiją įsigytai įrangai, įrangą registruoja 

servisui, užsiprenumeruoja naujienlaiškį, užsiregistruoja renginiui, a taip pat siunčia užklausą dėl komercinio 

ar finansinio pasiūlymo. 

Administratorius – duomenų administratorius yra UAB TPI Vilnius, kurios būstinė yra Vilniuje, adresu Jurgio 

Matulaičio a. 7-2, įmenės kodas 300584266. Duomenų apsauga vykdoma pagal visuotinai taikomų teisės aktų 

reikalavimų, o jų saugojimas vyksta saugiuose serveriuose. 

Nuostatai – šie nuostatai  

Tinklalapis – svetainė adresu www.tpivilnius.lt kurios pagalba Vartotojas gali pamatyti įmonės pasiūlymą, 

pratęsti garantiją, pasiteirauti dėl pristatymo arba finansavimo galimybės, pranešti apie įrangos gėdimą 

servisui, taip pat užsiprenumeruoti įdomius renginius ar naujienlaiškį. 

Prekės – Svetainėje pristatomos prekės. 

Klientų zona – antrinis puslapis, leidžiantis atsisiųsti siūlomų Produktų instrukcijas. Būtinas prisijungimas ir 

tokių duomenų kaip: el. pašto adresas, telefono numeris, įmonės pavadinimas, mokesčių mokėtojo kodas, 

įmonės adresas, apskritis, veiklos rūšis, turimos įrangos tipas pateikimas. 

Interaktyvi forma – Svetainės subpuslapiuose esančios formos, leidžiančios pvz. registruotis į renginius, siusti 

prekių užklausas, finansavimo užklausas, paraiškas servisui. 

Registracijos forma – forma, kurią teisingai užpildžius suteikiama prieiga prie Kleintų Zonos 

Naujienlaiškis – elektroniniu paštu siunčiama informacija, kurioje yra komercinių pranešimų, t.y. akcijos, 

išpardavimai, taip pat nekomerciniai informacinio turinio pranešimai apie reikšmingus pakeitimus 

Vartotojams. 

Renginys – visi administratoriaus organizuojamo mokami ir nemokami renginiai, susitikimai, mokymai, 

internetiniai seminarai, akademijos. 

Bendra informacija 
UAB TPI Vilnius redaguoja ir administruoja svetainę www.tpivilnius.lt (Svetainė), kuri yra prieinama Svetaine 

besinaudojantiems asmenims (Vartotojams). Taisingam naudodamuisi Svetaine, Vartotojas turi įdiegti 

„Adobe Reader“, „Flash Player“ programinę įrangą, ir sukonfigūruoti naršyklę, kad būtų galima skaityti failus 

JavaScript formtu. 

Atsakomybė 
UAB TPI Vilnius  pareiškia, kad Produktų pristatymas Svetainės puslapiuose nėra pasiūlymas Civilinio kodekso 

nuostatų prasmę ir yra tik informacinio pobūdžio. Produktų paveikslėliai/išdėstymai yra iliustratyvūs, o jų 

tikroji išvaizda ir spalva gali skirtis nuo pateiktų paveikslėlių. UAB TPI Vilnius pasilieka teisę, kai kurių techninių 

http://www.tpivilnius.lt/


gaminių parametrų, taip pat jų išvaizdos pasikeitimams. Įmonė neužtikrina, kad paskelbtuose techniniuose 

duomenyse nėra trūkumų ar klaidų. Susitarimai, o Taip pat Svetainės puslapiuose pateikti susitarimo 

elementai nėra UAB TPI Vilnius komercinis pasiūlymas 

Autorių teisės 
Visos autorių teisės ir intelektinės nuosavybės teisės į Svetainę ir jos grafinių elementų, tokių kaip nuotraukos, 

piešiniai, grafika, tekstas ir kitas turinys priklauso UAB TPI Vilnius. Svetainė ir visi jos elementai yra saugomi 

įstatymų pagrindu. 

Naudotis Svetaine leidžiama tik tiek, kiek nurodyta ir apibrėžta kaip Svetainės Vartotojas, sutikęs su 

taisyklėmis, suteikia galimybę naudotis Kliento zona ir jos ištekliai. Naudojamasis Svetaine bet kokiu kitu būdu 

galimas tik iš anksto sudarius atitinkamą rašytinį susitarimą su UAB TPI Vilnius. 

PRIVATUMO POLITIKA 
 

Bendrosios nuostatos 
1. Dėl Tinklalapio administravimo UAB TPI Vilnius yra informacijos apie Svetainės vartotojus iš interaktyvių 

formų ir Svetainėje patalpintų registracijos kortelių, kurias pateikia Vartotojai laisvai. Tvarkomi yra įmonių 

asmens duomenys ir kontaktiniai duomenys registracijos metu pateikiami Svetainės puslapiuose, taip pat 

prieigos slaptažodžiai ir prisijungimai. Sisteminėse log failuose esanti informacija (pvz., IP adresą) naudojama 

UAB TPI Vilnius techninėms tikslams, IT Svetainės išteklių apsaugai ir serverio saugumui. 

2. IP adresai naudojami bendriems statistiniams duomenims rinkti Svetainės vartotojų atliktų puslapių 

peržiūrų charakteristikų analizė. 

3. Duomenys apie Svetainės vartotojus naudojami šiais tikslais: 

 klientų aptarnavimo ir su verslu susijusių paslaugų teikimas; 

 garantinių sąlygų įvykdymas ir garantinis aptarnavimas; 

 klientų atsiliepimų apie produktus ir paslaugas paieška; 

 apklausų vykdymas; 

 informacijos apie naujausius produktus ir paslaugas teikimas; 

 konkursų ir reklaminių kampanijų pristatymų vedimas; 

 komercinių pasiūlymų ruošimas ir siuntimas (naudojant interaktyvias formas esančias prie prekės - 

Prekės užklausa); 

 darbo pasiūlymų svarstymas. 

Registracija Klientų zonoje 
1. Registruodamasis į Klientų sritį, Svetainės vartotojas sutinka pateikti įmonei UAB TPI Vilnius savo asmens 

duomenis, pateiktus Registracijos formoje ir sutinka su Privatumo politikos sąlygomis. 

2. Užpildyta forma yra Vartotojo duomenų patikrinimo pagrindas. Vartotojas savo unikalų prisijungimą ir 

slaptažodį gauna elektroniniu paštu nurodytu el. pašto adresu. Vartotojas gali pakeisti slaptažodį, kad per 

Klientų zonos funkcijonalumą. 

3. Vartotojas įsipareigoja neatskleisti slaptažodžio ir prisijungimo tretiesiems asmenims. 



Duomenų administratorius 
1. Administratorius tvarko žmonių, užsiprenumeravusių: naujienlaiškį, naudojančių Klientų zoną ir 

interaktyvias formas, esančias Svetainėje. Vartotojas pateikia savo asmens duomenis UAB TPI Vilnius 

Kas yra tolygu sutikimui, kad asmens duomenys būtų įtraukti į UAB TPI Vilnius interneto svetainės 

www.tpivilnius.lt leidėjų duomenų bazę ir apdorojami vadovaujantis Privatumo politika. 

2.  Asmens duomenys tvarkomi: 

a) pagal asmens duomenų apsaugos nuostatas, 

b) pagal įgyvendintą privatumo politiką, 

c) tiek ir tokiu tikslu būtina nustatyti, suformuoti Sutarties turinį, pakeisti arba nutraukti ir tinkamai 

įgyvendinti teikiamas elektronines Paslaugas  

d) tiek ir tokiu tikslu, kuris būtinas teisėtiems interesams įgyvendinti, o tvarkymas nepažeidžia duomenų 

subjekto teisių ir laisvių: 

 tiek ir tokiu tikslu, kuris atitinka Vartotojo sutikimą, jei jis užsiregistravo naujienlaiškiui 

 tiek ir tokiu tikslu, kuris atitinka Naudotojo išreikštą sutikimą, jei jis užsiregistravo Renginiui per 

interaktyvią formą, 

 tiek,ir tokiu tikslu, kuris atitinka Vartotojo išreikštą sutikimą, jei buvo pratęsta įsigytos įrangos 

garantija, 

 tiek ir tokiu tikslu, kuris atitinka Vartotojo išreikštą sutikimą, jei jis tai padarė registracija Klientų 

zonoje, 

 tiek ir tokiu tikslu, kuris atitinka Vartotojo išreikštą sutikimą, jei jis buvo išsiųntęs serviso užklausa. 

3. Kiekvienas duomenų subjektas (jei esame jo Administratorius) turi teisę susipažinti su savo duomenimis, 

juos ištaisyti, ištrynti ar apriboti tvarkymą,  teisę nesutikti, teisė pateikti skundą priežiūros institucijai. 

4. Susisiekti su asmeniu, prižiūrinčiu asmens duomenų tvarkymą Administratoriaus organizacijoje galima 

elektroniniu būdu šiuo el. pašto adresu tpi@tpivilnius.lt 

5. Asmens duomenys gali būti pašalinti atšaukus sutikimą arba pateikiiant teisiškai leistiną prieštaravimą dėl 

asmens duomenų tvarkymo. 

6. Administratorius nesidalina asmens duomenimis su kitais subjektais, išskyrus įgaliotus pagal galiojančius 

įstatymus. 

7. Asmens duomenis tvarko tik Administratoriaus įgalioti asmenys arba asmenys, su kuriais jis glaudžiai 

bendradarbiauja. 


