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„Viasat World“ privatumo politika 
 

Tai yra mūsų privatumo politika. „Viasat World Limited“ (toliau – „Viasat“, „mes“, „mus“, „mūsų“) yra 

įsipareigoję saugoti ir gerbti jūsų privatumą. 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

Ši privatumo politika taikoma naudojantis šia svetaine (nepriklausomai nuo to, iš kur ji buvo pasiekta). 

Ši privatumo politika nustato kaip tvarkomi mūsų surinkti, arba jūsų pačių pateikti jūsų asmens 

duomenys. Taip pat, kur saugomi jūsų asmens duomenys ir kokios jūsų kaip asmens duomenų subjekto 

teisės. Atidžiai perskaitykite šį dokumentą, kad suprastumėte,  kokią praktiką taikome tvarkydami jūsų 

asmens duomenis. 

Ši svetainė nėra skirta vaikams ir mes sąmoningai nerenkame su vaikais susijusių duomenų. 
 

KONTAKTAI  

Jeigu jums kyla klausimų dėl šios privatumo politikos, jūsų paskyros, ar reikalinga kitokio pobūdžio 

pagalba, susisiekite su mumis šiuo el. pašto adresu: legal@viasatworld.com. Atkreipiame dėmesį, kad 

prieš atsakydami į jūsų užklausą galime prašyti jūsų patvirtinti savo tapatybę. 

 

„Viasat World Limited“ yra jūsų asmens duomenų valdytojas, veikiantis pagal ES Bendrojo asmens 

duomenų reglamento Nr. 2016/679 („BDAR“) nuostatus. Mūsų adresas yra  Chiswick Green, 610 

Chiswick High Road, W4 5RU Londonas, Jungtinė Karalystė . 

Jei turite nusiskundimų, susijusių su asmens duomenų apsauga, galite bet kuriuo metu kreiptis į JK 

priežiūros instituciją – Informacijos komisaro biurą (www.ico.org.uk). Tačiau būtumėme dėkingi, jei 

prieš kreipdamiesi į Informacijos komisaro biurą savo pastabas išsakytumėte mums. 

 

DUOMENŲ RINKIMAS 

Informacija, kurią galime rinkti ir tvarkyti, yra: 

a)  Jūsų pateikiami duomenys: 

- Jūs suteikiate mums savo asmens duomenis, kai šioje interneto svetainėje pildote formas arba 

bendraujate su mumis paštu, telefonu, el. paštu ar kitais būdais. Į šiuos duomenis įeina ir 

duomenys, kuriuos pateikiate norėdami užsiprenumeruoti mūsų naujienlaiškį ar publikaciją, 

dalyvaudami konkursuose, reklaminėje akcijoje, pildydami apklausas, ar naudodami svetainę 

bet kokiu kitu būdu („Veiklos“).  Jei su mumis susisieksite, mūsų korespondencija bus 

išsaugota. Jūsų pateikiami duomenys gali būti vardas, adresas, pašto kodas ir el. pašto adresas. 

http://www.ico.org.uk/
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- Taip pat, galime rinkti ir saugoti rinkodaros ir komunikacijos duomenis, į kuriuos įeina jūsų 

pasirinkimas gauti su rinkodara susijusią informaciją iš mūsų arba iš trečiųjų šalių ir jūsų 

pasirinktas komunikacijos būdas.  

- Jeigu mums reikia surinkti jūsų asmens duomenis pagal įstatymą arba vykdant sutarties 

sąlygas, tačiau jūs jų neatskleidžiate, mes galime nevykdyti pasirašytos sutarties arba sutarties, 

kurią ketinama sudaryti.  

b) Automatiškai renkami duomenys:  

Galime automatiškai rinkti techninius duomenis jums naudojantis mūsų svetaine. Tai gali būti 

interneto adresas (IP), interneto tiekėjas, naudojamas įrenginys, naršyklė ir jos versija, 

naršymo veiksmai ir modeliai, laiko zonos nustatymai ir buvimo vieta.  

Kai jungiatės prie šios svetainės mobiliajame prietaise, automatiškai nustatomi techniniai jūsų 

naudojamo prietaiso duomenys, unikalus identifikatorius (pavyzdžiui, jūsų prietaiso 

IMEI/MEID/ESN numeris, prietaiso belaidžio interneto sąsajos MAC adresas arba naudojamas 

telefono numeris), SIM kortelės serijinis numeris, unikalaus prietaiso Android ID sukurtas su 

UUID, mobiliojo ryšio duomenys, mobiliojo prietaiso prekės ženklas/modelis, operacinės 

sistemos versija ir Ipv4 (pritaiso duomenys).  

c) Duomenys, kuriuos gauname iš kitų šaltinių (trečiųjų šalių saugomi duomenys): 

Mes dirbame su trečiosiomis šalimis („Paslaugų tiekėjai“), įskaitant, bet neapsiribojant 

techninės pagalbos tiekėjais. Iš jų gaunami jūsų asmens duomenys skirti tik tam, kad 

galėtumėme ir toliau gerinti jūsų patirtį naudojantis šia svetaine ir atliekat Veiklas. 

SLAPUKAI 

Slapukai naudojami siekiant atskirti jus nuo kitų svetainės vartotojų. Naudojame „Google Analytics“, 

„Locale“, „Geoposition“, „JsessionID“ ir kitus slapukus. Slapukai padeda užtikrinti sklandų Veiklų 

atlikimą bei padeda mums tobulinti svetainę ir jos funkcionalumą.  

Slapukų galima atsisakyti aktyvuojant naršyklės nustatymą, kurį įjungus galite atsisakyti visų arba kai 

kurių slapukų. Tačiau pasirinkę atsisakyti visų slapukų galite netekti prieigos prie kai kurių mūsų 

svetainės dalių.  

 

 

ASMENS DUOMENŲ PANAUDOJIMAS 

Jūsų asmens duomenys naudojami: 
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- Siekiant nustatyti jūsų geografinę buvimo vietą, interneto tiekėją ir greitai bei efektyviai 

reaguoti į jūsų užklausas ir pageidavimus;  

 

- Norint išvengti, aptikti ir ištirti potencialiai draudžiamas ar neteisėtas veiklas, įskaitant 

sukčiavimą, ir vykdant sutarties sąlygas;  

 

- Siekiant išanalizuoti ir suprasti mūsų svetainės lankytojus, pagerinti svetainę ir jūsų patirtį 

vykdant Veiklas.  

 

Jūsų asmens duomenys yra naudojami tik turint tam teisinį pagrindą. Jūsų asmens duomenys naudojami 

tokiais atvejais: 

 

- Kai reikia vykdyti sutartį, kurią jau sudarėme, arba ketiname sudaryti su jumis; 

 

- Kai tam yra teisinis interesas a) pranešti naujienas abonentams apie pastaruosius „Viasat“ 

pokyčius arba b) pagerinti svetainės vartotojo patirtį ir svetainės funkcijas; ir 

 

- vykdant teisinius ar norminius įsipareigojimus.  

 

 ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS 

Jūsų asmens duomenis galime atskleisti: 

- Paslaugų teikėjams: dalinamės jūsų asmens duomenims su Paslaugų teikėjais tam, kad 

galėtumėme ir toliau gerinti mūsų svetainę bei jūsų patirtį atliekant Veiklas. 

 

- Kitoms trečiosioms šalims.  Dalinamės jūsų asmens duomenimis tokiais atvejais: 

 

• Jeigu parduodame ar perkame veiklą arba turtą. Tokiu atveju, turime atskleisti jūsų 

asmens duomenis galimam veiklos arba turto pardavėjui ar pirkėjui; 

• Jei „Viasat“ ar visas jūsų turtas gaunamas trečiosios šalies. Tokiu atveju, mūsų saugomi 

klientų asmens duomenys yra vienas iš perduodamų turtų; 

• Jei turime prievolę atskleisti ar pasidalinti jūsų asmens duomenimis siekiant laikytis 

teisinių ar norminių reikalavimų arba vykdant prašymą;  

• Siekiant apsaugoti mūsų klientų ar kitų šalių teises, turtą ar saugumą. Į tai įeina keitimasis 

duomenimis su kitomis kompanijomis ir organizacijomis siekiant užtikrinti apsaugą nuo 

sukčiavimo ir sumažinti kredito riziką. 
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KUR SAUGOMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS 

Informacija, kurią gauname iš jūsų, gali būti perduota ir laikoma už Europos ekonominės erdvės ribų 

(„EEE“). Ją taip pat gali apdoroti mums arba vienam iš mūsų Paslaugų tiekėjų dirbantis personalas, 

veikiantis už EEE ribų. Toks personalas gali apdoroti jūsų užsakymą, apmokėjimo detales ir paslaugų, 

susijusių su šia interneto svetaine ir Veiklomis, vykdymą. Pateikdami savo asmens duomenis jūs 

sutinkate su tokiu jų perdavimu, saugojimu ir tvarkymu. Mes imamės visų reikiamų veiksmų siekdami 

užtikrinti, kad jūsų duomenys būtų apdorojami saugiai ir pagal šios Privatumo politikos nuostatas. 

Jeigu suteikėme jums (arba jūs pasirinkote) slaptažodį, kuris leidžia pasiekti bet kurią svetainės dalį, jūs 

atsakote už to slaptažodžio konfidencialumą. Prašome jūsų nesidalinti savo slaptažodžiu su kitais 

asmenimis. 

Deja, duomenų perdavimas internetu nėra visiškai saugus. Nors stengiamės apsaugoti jūsų asmens 

duomenis, negalime užtikrinti saugaus jūsų informacijos perdavimo į mūsų serverius. Kiekvieną 

perdavimą jūs atliekate savo rizika. Visi jūsų pateikti duomenys saugomi naudojant griežtus metodus ir 

saugos priemones, įskaitant ir hipertekstų persiuntimo protokolą (kuris gali būti keičiamas), tam, kad 

užkirstumėme neteisėtą prieigą prie jūsų duomenų.  

Jūsų asmens duomenys saugomi ne ilgiau, negu tai yra būtina mums arba kitoms susijusioms 

trečiosioms šalims, kad jūs galėtumėte naudotis svetaine ir atlikti bet kurią iš Veiklų. Dėl tinkamo 

duomenų laikymo laikotarpio sprendžiame atsižvelgdami į asmens duomenų kiekį, pobūdį ir 

informacijos jautrumą, duomenų tvarkymo priežastis bei tai, koks duomenų saugojimo laikotarpis 

reikalingas tam, kad įvykdytumėme teisinius įsipareigojimus (tokius kaip ginčų sprendimas, užklausų 

nagrinėjimas). 

JŪSŲ TEISĖS 

Jūs turite teisę: 

- Prašyti prieigos prie savo asmens duomenų. Tai reiškia, kad galite gauti kopiją mūsų surinktų 

asmens duomenų apie jus ir patikrinti, ar jie yra tvarkomi teisėtai. 

- Prašyti pakeisti mūsų surinktus asmens duomenis apie jus. Tai reiškia, kad galite taisyti 

nepilnus ar netikslius duomenis apie jus. Tokiu atveju, mums gali prireikti patikrinti naujai 

pateiktų jūsų asmens duomenų tikslumą. 

- Prašyti informaciją ištrinti. Tai reiškia, kad turite teisę prašyti mūsų ištrinti ar pašalinti jūsų 

asmens duomenis, jei nebėra pagrindo toliau šiuos duomenis tvarkyti. Taip pat, galite prašyti 

ištrinti ar pašalinti jūsų asmens duomenis pasinaudoję savo teisę nesutikti, kad jūsų duomenys 

būtų tvarkomi (žr. Apačioje), kai duomenys buvo tvarkomi neteisėtai arba tais atvejais, kai 

privalome ištrinti jūsų asmens duomenis laikantis vietos įstatymų (tačiau ne visada galėsime 
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patenkinti jūsų prašymą ištrinti duomenis dėl specifinių teisinių priežasčių, apie kurias jums 

bus pranešta, jeigu taikoma, jums pareikalavus).  

- Nesutikti su jūsų asmens duomenų tvarkymu net tais atvejais, kai mes turime tam teisėtą 

priežastį. Kuomet jūsų situacijos aplinkybės skatina nesutikti su jūsų duomenų tvarkymu 

grindžiant sprendimą tuo, kad tai įtakos jūsų pagrindines teises ir laisves; taip pat galite 

nesutikti, kad tvarkytumėme jūsų asmens duomenis, jei tai yra daroma tiesioginiais rinkodaros 

tikslais be jūsų sutikimo; kai kuriais atvejais, mes galime parodyti, kad turime pagrįstų ir  teisėtų 

priežasčių tvarkyti jūsų duomenis nepaisant jūsų teisių ir laisvių. 

- Prašyti jūsų asmens duomenų tvarkymo apribojimo. Paprašyti laikinai netvarkyti jūsų asmens 

duomenų jūs galite šiais atvejais: (a) jei norite, kad patvirtintumėme turimų domenų tikslumą; 

(b) kai jūsų duomenys naudojami neteisėtai, tačiau jūs nenorite, kad jie būtų ištrinti; (c) kai 

norite, kad saugotumėme duomenis, kurių mums nebereikia, nes rengiate, vykdote arba norite 

apginti teisinį ieškinį; arba (d) nesutikote, kad tvarkytumėme jūsų duomenis, tačiau norite 

įsitikinti, ar mes neturime teisėtų priežasčių juos tvarkyti. 

- Prašyti perkelti jūsų asmens duomenis jums arba trečiajai šaliai. Tokiu atveju, atsiųsime 

duomenis jums arba jūsų pasirinktai trečiajai šaliai struktūruotu, automatizuotai nuskaitomu 

formatu (ši teisė taikoma tik automatizuotai informacijai, kurios tvarkymui jūs davėte sutikimą, 

arba informacijai, kuri reikalinga sutarčiai vykdyti); ir 

- Bet kuriuo metu atsiimti savo sutikimą tvarkyti jūsų asmens duomenis. Tačiau, tai neturės 

įtakos duomenų tvarkymo teisėtumui prieš jums atsiimant sutikimą; atsiėmus sutikimą galite 

netekti galimybės naudotis tam tikrais produktais ar paslaugomis. Tokiu atveju, patarsime 

jums tuo metu, kai atsiimsite savo sutikimą.  

Jei norite pasinaudoti kuria nors šių teisių, susisiekite su mumis legal@viasatworld.com. Mums gali 

reikėti paprašyti iš jūsų duomenų, kurie patvirtintų jūsų tapatybę ir rodytų, kad jūs turite teisę prieiti 

prie duomenų (arba naudotis bet kuriomis kitomis teisėmis). Taip galime užtikrinti, kad jūsų asmens 

duomenys nebūtų atskleisti žmogui, kuris neturi teisės juos matyti. 

PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI 

Kartais mums gali reikėti pakeisti šią Privatumo politiką savo nuožiūra. Naujausia Privatumo politikos 

versija pakeičia visas praėjusias versijas. Toliau naudodami šią svetainę sutinkate su jo pakeitimais. Jei 

nesutinkate su pakeitimais, turite nustoti naudotis šia svetaine ir atsisakyti bet kokios komunikacijos 

parašę mums el. paštu marketing@viasatworld.com. 

 

KONTAKTAI 
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Visi su šia Privatumo politika susiję klausimai, komentarai ir pageidavimai gali būti teikiami „Viasat 

World Limited“ adresu Chiswick Green, 610 Chiswick High Road, W4 5RU Londonas, Jungtinė Karalystė, 

arba el. paštu legal@viasatworld.com.  


