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1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.1. HOSTING LTD,  yra privati ribotos atsakomybės bendrovė, buveinės adresas 128 City Road, 
London, United Kingdom (toliau – „HOSTING LTD“), kuri teikia tinklo prieglobos, wordpress hostingo, 
profesionalus hostingo ir susijusius produktus bei paslaugas. 

1.2. Teikdama paslaugas ir produktus „HOSTING LTD“ klientams, „HOSTING LTD“ siekia užtikrinti 
aukščiausio lygio duomenų privatumą. 

1.3. „HOSTING LTD“ Klientų privatumas ir saugumas yra ypatingai svarbus. „HOSTING LTD“ 
įsipareigoja saugoti duomenis, kuriuos jūs mums pateikiate. 
 
1.4. Kai šioje politikoje minima „HOSTING LTD“, mes, mus arba mūsų, tai turima omenyje „Hostingas 
Ltd“, kuri atsako už jūsų asmens duomenų apsaugą pagal šios privatumo politikos reikalavimus 
(toliau – Duomenų valdytojas). 
 
1.5. Šioje Privatumo politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys“ (toliau – Asmens duomenys) 
reiškia bet kokią informaciją arba informacijos rinkinį, pagal kuriuos mes galime tiesiogiai arba 
netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę, pavyzdžiui, pagal Jūsų vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, 
telefono numerį ir t.t. 
 
1.6. Visi asmens duomenys tvarkomi pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (ES) Nr. 
2016/679 (BDAR) ir ES – JAV bei Šveicarijos privatumo skydo programą, kurią sukūrė JAV komercijos 
departamentas, Europos Sąjungos ir Šveicarijos administracija. 
 
1.7. Privatumo politika taikoma kai Jūs naudojatės mūsų interneto svetaine, kuri pasiekiama adresu 
https://www.hostingas.net/ (toliau – Interneto svetainė), naudojatės Interneto svetainėje 
pasiekiama klientų aptarnavimo sistema, interneto svetainių talpinimo ir kitomis siūlomomis 
paslaugomis (toliau – Paslaugos), lankotės mūsų socialinių tinklų paskyrose Instagram ir Facebook 
socialiniuose tinkluose (toliau – Socialinės paskyros), domitės mūsų pasiūlymais, susisiekiate su 
mumis telefonu, kitais el. komunikacijos kanalais ar kreipiatės į mus kitais klausimais. 
 
1.8. Interneto svetainėje ir Socialinėse paskyrose gali būti nuorodų į išorines svetaines, pavyzdžiui, 
verslo partnerių svetaines, svetaines, reklamuojančias mūsų paslaugas. Sekdami tokias nuorodas į 
bet kurią iš šių svetainių, atkreipkite dėmesį, kad šios svetainės ir per jas pasiekiamos paslaugos turi 
savo atskirą privatumo politiką ir kad mes neprisiimame atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šios 
politikos ar dėl Asmens duomenų rinkimo šiose svetainėse. Prieš pateikdami Asmens duomenis 
šioms svetainėms ar naudodamiesi susijusiomis paslaugomis, svarbu peržiūrėti jų privatumo politiką. 
 
Visais klausimais dėl šios Politikos ir duomenų tvarkymo galite kreiptis elektroniniu paštu 
info@hostingas.net. 
 
 
2. KOKIUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS MES TVARKOME? 
 
2.1. Mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis, gautus tokiais būdais: 
 
2.2. Kai Jūs Asmens duomenis pateikiate mums, pavyzdžiui atliekate registraciją, naudojatės 
Interneto svetaine, užsakote mūsų Paslaugas, susisiekiate su mumis el. paštu ar telefonu ir pan. 



2.3. Kai mes surenkame Jūsų Asmens duomenis automatiškai Jums naudojantis Interneto svetaine, 
Socialinėmis paskyromis, pavyzdžiui paslaugų naudojimo istorija, Jūsų IP adresas, slapukai, 
apsilankymo Interneto svetainėje istorija, pasirinkimai, atidarytos URL nuorodos ir pan.; 
 
2.4. Kai Asmens duomenis mes gauname iš kitų asmenų, pavyzdžiui, kai informaciją gauname iš viešų 
registrų, valstybės ar vietos savivaldos institucijų ar įstaigų, mūsų partnerių, kitų trečiųjų asmenų, 
pavyzdžiui, mokėjimo įstaigų ir partnerių apie atliktus mokėjimus ir pan. 
 
2.5. Kai Jūsų Asmens duomenis, Jūsų sutikimu, mums pateikia kiti asmenys, įskaitant ir mūsų 
Paslaugas užsakančias bendroves (mūsų klientus), pavyzdžiui, kai mūsų klientai nurodo Jūsų 
kontaktus, nurodo Jus kaip įgaliotą asmenį ir pan. 
 
2.6. Asmens duomenis tvarkome, siekdami pasiūlyti bei suteikti Paslaugas, vykdyti mūsų sutartinius 
įsipareigojimus, taip pat siekdami mūsų ar trečiųjų šalių teisėto intereso, vykdydami teisės aktų 
nurodymus ar pareigas. 
 
2.7. Asmens duomenis mums teikiantis asmuo atsako už tokių Asmens duomenų teisingumą, 
išsamumą ir aktualumą, taip pat už asmens, kurio duomenys teikiami, sutikimą, kad jo Asmens 
duomenys būtų pateikti mums. Mes galime paprašyti patvirtinti, kad asmuo turi teisę teikti mums 
Asmens duomenis  (pavyzdžiui, pildant paslaugų užsakymo ar registracijos formas). Esant poreikiui 
(pavyzdžiui, kai asmuo teiraujasi mūsų apie jo Asmens duomenų gavimą), mes nurodysime tokių 
duomenų teikėją. 
 
2.8. Mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis tokiais tikslais ir sąlygomis: 
 
3.5. Mes Socialinėse paskyrose talpiname informaciją apie save ir savo veiklą, taip pat jose galime 
organizuoti konkursus, apklausas, dalintis skelbimais apie ieškomus darbuotojus. Socialinėse 
paskyrose naudotojams be šios Privatumo politikos, taikoma ir socialinių tinklų, kuriuose yra 
Socialinės paskyros, valdytojų privatumo politikos. Kai susisiekiate su mumis Socialinėse paskyrose, 
mes galime matyti tam tikrą naudotojo paskyros informaciją, priklausomai nuo pasirinktų privatumo 
nustatymų, pavyzdžiui profilio vardą, pavardę, atvaizdą, lytį, el. pašto adresą, vietovę. Jeigu 
naudotojas skelbia informaciją bendraudamas su mumis Socialinėse paskyrose, priklausomai nuo jo 
pasirinktų privatumo nuostatų, skelbiama informacija gali būti paskelbta viešai (pavyzdžiui, 
parodoma mūsų konkrečioje Socialinėje paskyroje). 
 
3.6. Kai kuriais atvejais mes Jūsų pateiktais kontaktais galime siųsti su Paslaugų užsakymu ar teikimu 
susijusias žinutes, pavyzdžiui, informuoti apie užsakymo patvirtinimą, besibaigiantį užsakytų 
Paslaugų galiojimo terminą, teikimo sąlygų pokyčius. Tokie pranešimai yra būtini tinkamam mūsų 
Paslaugų teikimui ir jie nėra laikomi reklaminiais pranešimais. 
 
3.7. Jūs turite teisę keisti ir atnaujinti mums pateiktą savo informaciją, pakeisdami ją savo paskyroje 
Interneto svetainėje ar susisiekę su mumis. Kai kuriais atvejais mums būtina turėti tikslią naujausią 
su Jumis susijusią informaciją, todėl Jūsų galime paprašyti periodiškai patvirtinti, kad mūsų turima 
informacija apie Jus yra teisinga. 
 
3.8. Apdorodami mokėjimus mes Jūsų mokėjimo kortelių duomenų nerenkame ir pasitelkiame šiuos 
partnerius: BitPay (JAV), PayPal (Liuksemburgas), Paysera (Lietuva), Alipay (Kinija), , DOKU 
(Indonezija), Stripe (JAV), BitPay (JAV), Coinify (Danija), Payssion (Hongkongas), Kevin (Lietuva). Prieš 
pasirenkant mokėjimo metodą prašome perskaityti atitinkamo partnerio privatumo politiką. 
 
 


