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BENDROJI INFORMACIJA

Ši privatumo politika nustato Hostingas Ltd, kompanijos kodas 12264730, buveinės adresas
Kemp House, 160 City Road, London, United Kingdom, elektroninio pašto adresas
info@hostingas.net (toliau – Valdytojas), vykdomo interneto svetainės
www.hostingas.net lankytojų ir kitų duomenų subjektų asmens duomenų tvarkymo sąlygas,
su asmens duomenų tvarkymu susijusių duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarką.
Valdytojas gali bet kuriuo metu peržiūrėti ir pakeisti privatumo politiką, todėl
rekomenduojame periodiškai patikrinti, ar esate susipažinę su aktualia privatumo politikos
redakcija. Aktualios privatumo politikos redakcijos paskelbimo data yra nurodyta viršutinėje
šio interneto puslapio dalyje. Interneto svetainės lankytojų ir kitų duomenų subjektų asmens
duomenys yra tvarkomi vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir užtikrinant tinkamas
technines bei organizacines asmens duomenų apsaugos priemones. Valdytojas jūsų
pateiktus ar paties Valdytojo jūsų sutikimu surinktus asmens duomenis naudoja tik privatumo
politikoje nurodytais tikslais, neperduoda asmens duomenų valdyti kitiems asmenims.
Slapukai
Hostingas.net svetainėje cookies (slapukai) naudojami statistikos tikslais, vertinant svetainės
lankomumą bei atliekant statistinius tyrimus. Cookies Jums palengvina naudojimąsi mūsų
svetaine ir leidžia pateikti Jums konkretesnę bei tinkamesnę informaciją. Toks duomenų
tvarkymas neleidžia tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybės. Hostingas.net
pasilieka teisę anonimišką statistinę informaciją perduoti trečiosioms šalims. Jūs galite ištrinti
slapukus iš savo kompiuterio ar juos užblokuoti, pasinaudodami savo kompiuteryje esančia
interneto naršykle.
Slapukus apriboti ar užblokuoti galite valdydami savo interneto naršyklės nustatymus. Jeigu
norite, kad interneto svetainės jūsų įrenginyje netalpintų visiškai jokių slapukų, pritaikykite
savo interneto naršyklės nustatymus taip, kad jums būtų pranešta prieš patalpinant bet kokį
slapuką arba interneto naršyklė atmestų visus slapukus. Nustatymus turėsite atskirai
pritaikyti kiekvienai kiekvieno įrenginio interneto naršyklei.
Uždraudę bet kokį slapukų naudojimą ar apriboję jų naudojimą, galite negauti norimų
paslaugų arba negalėti naudotis interneto svetainės funkcionalumais.
Išsamesnę informaciją apie slapukus, jų veikimo principus ir nustatymus galite rasti interneto
svetainėje http://www.allaboutcookies.org
Asmeninės informacijos naudojimas
Hostingas.net gali rinkti ir panaudoti Jūsų asmens duomenis (pvz. vardą, pavardę, adresą,
telefono numerį, elektroninio pašto adresą bei kitą Hostingas.net svetainės registracijos

formose nurodytą informaciją) paslaugų užsakymams o tai pat, gavus atskirą išankstinį Jūsų
sutikimą, kitais apibrėžtais tikslais.
Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes pasiliekame teisę juos pateikti trečiosioms šalims
tiktai konkrečios prekės ar paslaugos teikimo tikslais ir tik tokia apimtimi, kiek būtina tiems
tikslams pasiekti. Mes neatskleidžiame trečiosioms šalims Jūsų asmens duomenų jokiais
kitais atvejais, prieš tai negavę išankstinio Jūsų sutikimo, išskyrus atvejus, kai pagal
įstatymus mes privalome tai padaryti.
Hostingas.net neatsako už Jūsų asmens duomenų tvarkymą tretiesiems asmenims
priklausančiose interneto svetainėse taip pat ir tais atvejais, kai į jas Jūs patenkate per mūsų
svetainėje esančias nuorodas. Rekomenduojame susipažinti su kiekvieno ne mums
priklausančio aplankyto tinklapio privatumo sąlygomis atskirai. Hostingas.net lankytojų
duomenys yra saugomi nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ir
neleistino naudojimo.
Jūs turite teisę sužinoti, kaip panaudojama jūsų asmeninė informacija. Jeigu ši informacija
yra klaidinga, nebaigta ar netinkama, tam, kad galėtume tiksliai vykdyti Jūsų užsakymus ir
teikti paslaugas, pataisykite ją nedelsdami. Jūs turi teisę bet kuriuo metu reikalauti, kad
Hostingas.net ištaisytų ar sunaikintų jūsų pateiktus asmens duomenis arba sustabdytų tokių
duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą). Jei tai sąlygoja negalimumą toliau teikti
Hostingas.net paslaugas, šių paslaugų teikimas nutraukiamas (panaikinus asmens
duomenis) ar sustabdomas.

