
PRIVATUMO POLITIKA

1. Bendroji informacija

Parduotuvės "MDR24.lt" klientų pateiktus asmens duomenis tvarko parduotuvės 
savininkas, įmonė PASTAN Paweł Fabisiak, ul. Lazurowa 4/144, 01-315 Varšuva, 
Lenkija, NIP: PL5222404798, REGON: 142304840, kuris taip pat yra duomenų 
administratorius.

Duomenų administravimas

Įmonė užtikrina, kad visada laikosi duomenų apsaugos teisės aktų ir informuoja, 
kaip ji renka ir naudoja gautus asmens duomenis, tiek svetainėje, tiek per 
infoliniją. 

Asmens duomenys

Asmens duomenys - tai bet kokia informacija, susijusi su identifikuotu arba 
neidentifikuotu fiziniu asmeniu. Tai yra Jūsų vardas, pavardė, telefono numeris, 
adresas ir visa kita susijusi informacija, kurią gauname, kai pateikiate užsakymą 
arba sukuriate kliento paskyrą. Tai neapima statistinių duomenų, surinktų per 
apsilankymus mūsų svetainėje, kurių negalima tiesiogiai susieti su jokiais 
asmenimis.

2. Žurnalo failai

Kai lankotės mūsų svetainėje, mes automatiškai išsaugome duomenų seką ir 
informaciją vadinamuosiuose žurnalo failuose. Žurnalo failuose galite rasti šią 
informaciją:

- Apsilankymo datą ir laiką

- Aplankytos svetainės pavadinimą

- Įrenginio IP adresą

- Įrenginio identifikavimą ("Google AdID", "Apple IDFA")

- Sesijos ID

- Naršyklės tipą ir versiją

- Operacine sistemą

- Referer - svetainės, iš kurios naudotojas buvo nukreiptas, adresą.

Mums reikalingi žurnalo failai, kad galėtume suteikti techninę prieigą prie mūsų 
internetinės parduotuvės ir užtikrinti optimalų rodymą Jūsų įrenginyje. Žurnalo 
duomenis taip pat naudojame klaidoms aptikti, nustatyti galimas grėsmes ir 
apsaugoti mūsų internetinę parduotuvę nuo kenkėjiškų atakų.

ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies b ir c punktai - 
GDPR. 



3. Kaip parduotuvė "MDR24.lt" naudoja mano asmens duomenis?

Mūsų svetainėje galite užsisakyti produktų internetu. Norėdami apdoroti 
užsakymą, kaip susitarta, "MDR24.lt" tvarkys surinktus asmens duomenis. 
Saugome kontaktinę informaciją ir kitą asmeninę informaciją, kurią atskleidėte, 
kai pateikiate užsakymą (įskaitant Jūsų vardą, pavardę, adresą, el. pašto adresą, 
mokėjimo ir pristatymo informaciją), kad galėtume apdoroti užsakymus ir tvarkyti
Jūsų paskyrą (pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 
dalies b punktą, ES - GDPR).

Infolinija

Teikdami klientų aptarnavimo telefonu paslaugas, sukūrėme vidinį skambučių 
centro skyrių. Kad palengvinti užsakymų tvarkymą ir atsakyti į klientų užklausas 
telefonu renkame šiuos duomenis: vardas ir pavardė, adresas, el. pašto adresas, 
telefono numeris, užsakymų istorija ir susirašinėjimo duomenys. Duomenys 
tvarkomi pagal Bendrųjų nuostatų 6 straipsnio 1 dalies b punktą, ES duomenų 
apsaugos reglamentas - GDPR.

a. Mano paskyra / Kliento paskyra

Apsilankę mūsų internetinėje parduotuvėje galite susikurti kliento paskyrą 
apsaugotą slaptažodžiu, kuriuo suteikiama prieiga prie visų išsaugotų duomenų. 
Galite taip pat keisti, taisyti ar ištrinti savo duomenis ir juos tvarkyti. Kliento 
paskyrą taip pat galite susikurti paskambinę mūsų infolinija. Sukūrus kliento 
paskyrą, išsaugosime Jūsų vardą ir pavardę, pristatymo adresą, telefono numerį ir
el. pašto adresą.  Tokia informacija reikalinga norint pateikti užsakymus 
"MDR24.lt" parduotuvėje (pagal ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 
straipsnio 1 dalies b punktą - GDPR).

b. Sukčiavimo prevencija

Asmens duomenys, atskleisti "MDR24.lt" pateikiant užsakymą gali būti patikrinti, 
ar nėra neįprastų situacijų (pvz., vienu metu užsakyta labai daug produktų tuo 
pačiu adresu). Tai yra teisėtas "MDR24.lt" interesas atlikti tokius patikrinimus 
(pvz., išvengti mokėjimo praradimo, tapatybės vagystės prevencija). Duomenys 
tvarkomi pagal 6 straipsnio 1 dalies f punktą, ES Bendrasis duomenų apsaugos 
reglamentas - GDPR.

c. Duomenų perdavimas trečiosioms šalims

Vykdydami užsakymus bendradarbiaujame su keliais skirtingais rangovais, kurie 
teikia šias paslaugas:

I. Mokėjimo paslaugų teikėjai

Siūlome daugybę mokėjimo galimybių (priklausomai nuo kredito reitingo). Be 
įprasto išankstinio mokėjimo, mokėjimo grynaisiais pinigais pristatymo metu, taip
pat siūlome mokėjimą kredito kortelėmis ir banko pervedimais. Jei norite mokėti 
kredito kortele arba banko pervedimu, Jūsų užsakymo duomenys bus perduoti 
atitinkamiems mokėjimo paslaugų teikėjams (pagal Bendrojo duomenų apsaugos 
reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punktą, ES Bendrasis duomenų apsaugos 
reglamentas - GDPR). Mokėjimo paslaugų teikėjams perduodamų duomenų 
apimtis atitinka PSD2 standartą (Mokėjimo paslaugų direktyva).



II. Transportas

Siekdama pristatyti siuntas, parduotuvė "MDR24.lt" bendradarbiauja su:

GLS - General Logistics Systems Poland Sp. z o.o., ul. Tęczowa 10, Głuchów, 62-
052 Komorniki;

Poczta Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Varšuva, Lenkija;

InPost Sp. z o.o., ul. Malborska 130, 30-624 Krokuva, Lenkija.

Už vežimą atsakingiems paslaugų teikėjams pateikiama ši informacija: 
pavadinimas, vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris, kad 
būtų galima atlikti pristatymą ir atnaujinti informaciją (pagal ES Bendrojo 
duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punktą - GDPR).

III. Marketingas

Siekdami pasirūpinti mūsų žiniasklaidos priemonių (katalogų, naujienlaiškių, 
laiškų ir kt.) gamyba, bendradarbiaujame su daugeliu skirtingų rangovų 
(rinkodaros agentūrų, siuntimo paslaugų teikėjų, SMS paslauga) - pagal ES 
Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktą -GDPR.

4. Kokie duomenys naudojami tiesioginei rinkodarai?

Asmens duomenų naudojimas rinkodaros tikslais yra teisėtas "MDR24.lt" 
parduotuvės interesas. Jei nenurodyta kitaip, asmeninių rinkodaros veikla 
vykdoma pagal 6 straipsnio 1 dalį f, ES Bendrasis duomenų apsaugos 
reglamentas - GDPR. Yra įvairių informacijos naudojimo būdų:

a. Naujienlaiškiai

Naudodamiesi naujienlaiškiais, mūsų svetainė turi daug naudos. Asmuo, kuris 
prenumeruoja naujienlaiškį gauna aktualią informaciją apie nuolaidas, 
tendencijas, išpardavimus, specialios akcijas parduotuvėje, taip pat asmeninius 
pasiūlymus. Užsiprenumeravę naujienlaiškį, nurodytu adresu išsiunčiamas el. 
laiškas su prašymu patvirtinti prenumeratą. Procesas baigiamas tik aktyvavus 
nuorodą, kuri buvo išsiųsta patvirtinimo el. Paštu (dvigubas prisijungimas). 
Optimizavimo ir statistikos tikslais registruojame informaciją apie tai, kada ir kaip
dažnai peržiūrimas naujienlaiškis. Tokia informacija saugoma pseudonimo forma. 
Norint naudotis parduotuvės "MDR24.lt" naujienlaiškiu, reikia Jūsų sutikimo, 
remiantis ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalimi ir 7 
straipsniu - GDPR. Žinoma, bet kada galite atsisakyti naujienlaiškio prenumeratos
siųsdami el. laišką adresu kontaktas@mdr.l  t   arba sekdami instrukcijas kiekvieno 
naujienlaiškio pabaigoje.

b. SMS

Jei sutinkate gauti SMS pranešimus, asmens duomenys, pvz. vardas ir pavardė, 
telefono numeris ir namų adresas bus tvarkomi siekiant išsiųsti pranešimą. Tokio 
tipo duomenys taip pat gali būti perduodami parduotuvės partneriams, pvz. 
telekomunikacijų bendrovėms pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 
straipsnio 1 dalies f punktą, ES duomenų apsaugos reglamentas - GDPR. Žinoma, 



bet kada galite atsisakyti gauti SMS žinutes, paskambinus "MDR24.lt" infolinija 
tel. +370 70 044 962 arba atsiuntus el. laišką kontaktas@mdr.lt

c. "Push" pranešimai

Taip pat yra galimybė gauti stumiamuosius pranešimus per svetainę, kad 
galėtumėte gauti informacijos apie kuponus, tendencijas, pardavimus, 
parduotuvių kampanijas ir paslaugas. Jas galite bet kada išjungti, bet kuriuo metu
per savo naršyklės nustatymus. "Push" pranešimai teikiami tik gavus Jūsų 
sutikimą, atsižvelgiant į CK 2.5 psl., ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 
6 straipsnio 1 dalies b punktas ir 7 dalis - GDPR.

d. Pokalbiai

Mūsų svetainės infolinija yra vieta, kurioje klientas bet kuriuo metu gali kreiptis į 
mūsų klientų aptarnavimo skyrių. Atsakymai siunčiami adresu el. pašto adresu, 
kurį klientas nurodė pokalbio metu. El. pašto adreso pateikimas taip pat yra 
sutikimas, kad su jumis būtų bendraujama rinkodaros tikslais. Tokiu būdu gauti 
asmens duomenys naudojami tik su atitinkamu klausimu susijusiais tikslais. Tam 
tikrų duomenų perdavimas yra privalomas(*). Jie būtini, kad būtų galima atsakyti 
į gautą formą. Siekiant užtikrinti duomenų saugumą, duomenų pateikimas 
šifruojamas (https).

e. Pranešimai apie produkto prieinamumą

Jei konkretaus gaminio, spalvos ar dydžio nėra, "MDR24.lt" svetainėje, klientas 
turi galimybę pasinaudoti produkto prieinamumu. Elektroninio pašto adreso ir 
(arba) mobiliojo telefono sistemos įvedimas automatiškai išsiunčia pranešimą 
apie produkto prieinamumą, kai norimas produktas nurodytos spalvos/dydžio 
pasirodo parduotuvėje "MDR24.lt". Teikdami el. pašto adresą ir (arba) mobilųjį 
telefoną taip pat sutinkate būti susisiekti rinkodaros tikslais. Tam tikrų duomenų 
perdavimas yra privalomas(*). Jie būtini, kad atsakyti į gautą formą. Siekiant 
užtikrinti duomenų saugumą, Jūsų užklausa yra šifruojama (https). Asmens 
duomenų tvarkymo teisinės nuostatos yra išdėstytos GDPR 6 straipsnio 1 dalies f 
punkte.

f. Atsisakymas

Jei nenorite, kad Jūsų asmens duomenys būtų naudojami, tvarkomi ir perduoti 
rinkodaros tikslais, galite bet kada mums pranešti, kreipdamiesi į mus paštu šiuo 
adresu: MDR24, Żytnia 15, 21B, 01-014 Varšuva; arba el. paštu 
kontaktas@mdr.l  t  . Tačiau tai netaikoma duomenims, kurie yra būtini užsakymui 
įvykdyti. Gavus Jūsų asmens duomenys, jie bus naudojami, tvarkomi ir 
perduodami tik apdorojimams ir persiuntimams vykdant užsakymus. 

5. Kokius duomenis renka "MDR24.lt" internetinė parduotuvė?

Be duomenų, kurių mums reikia užsakymams apdoroti, taip pat renkame 
informaciją apie Jūsų apsipirkimo ir naršymo elgseną. Šiame skyriuje galite 
sužinoti, kaip Jūsų asmens duomenys renkamos ir tvarkomos, kai naudojatės 
mūsų svetaine. 

a. Slapukai



Slapukai - tai maži tekstiniai failai, kurie išsaugomi Jūsų kompiuteryje, 
planšetiniame kompiuteryje ar telefone, kai apsilankome internetinėje svetainėje.
Jie paprastai naudojami tam, kad naršymas būtų patogesnis, veiksmingesnis ir 
saugesnis. Slapukus naudojame stebėti pirkinių krepšelio turinį, rodyti 
paskutinius peržiūrėtus produktus ir teikti rekomendacijas. Slapukai leidžia mums
pritaikyti savo svetainę Jūsų reikalavimams ir palengvina naršymo patirtį. Toliau 
pateikiama informacija apie slapukų tipus, kuriuos naudojame savo interneto 
svetainėje:

Savi slapukai ("pirmosios šalies slapukai")

Šie failai tiesiogiai perduodami iš mūsų svetainės. Kai kurie iš jų saugomi Jūsų 
kompiuteryje ar įrenginyje net ir po to, kai palikote svetainę (vadinamieji 
nuolatiniai slapukai, kurie yra naudojami prisijungimui ir išėjimui iš sistemos. Kiti 
ištrinami, kai uždarote naršyklę (vadinamieji sesijos slapukai), kurie yra susiję su 
viena sesija, pvz., jie naudojami rūšiavimui ir konkretaus produkto filtravimui).

Trečiųjų šalių slapukai

Šiuos slapukus kontroliuoja trečiosios šalys. Paprastai tai yra įmonės, kurios rodo 
mūsų reklamas kitose svetainėse. Jie naudoja slapukus saugoti informaciją, pvz., 
reklaminio skydelio patalpinimas svetainėje (vadinamas konversijų stebėjimu). 
Šio tipo slapukai yra laikini failai, saugomi kietajame diske ir po tam tikro laiko 
automatiškai ištrinami. Mūsų partnerių slapukuose taip pat pateikiami 
pseudoniminiai ir dažniausiai net anoniminiai duomenys. Jie leidžia mūsų 
partneriams sužinoti, kurie produktai kelią susidomėjimą, kokių produktų buvo 
ieškoma ir buvo pirkta. Jei norite matyti skelbimus, kurie labiausiai atitinka Jūsų 
interesus, kai kurie iš mūsų reklamos partnerių taip pat gauna informaciją iš 
svetainių, kuriose lankėtės anksčiau.  Pseudoniminiai duomenys negali būti 
naudojami asmens tapatybei nustatyti ir renkami tik tam, kad mūsų reklamos 
partneriai galėtų jums pritaikyti savo reklamą. Jei nenorite, kad Jūsų kompiuteryje
būtų saugomi slapukai, galite pakeisti naršyklės nustatymus, kad slapukai nebūtų
saugomi kietajame diske, o jau esantys bus ištrinti. Toliau pateikiamos nuorodos, 
kuriose rasite instrukcijas, kaip išjungti slapukus populiariausiose naršyklėse:

"Mozilla Firefox"

(https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy
%C5%82%C4%85

czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek)

"Microsoft Internet Explorer" 
(https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windowsinternet-explorer-delete-
manage-cookies)

"Google Chrome" (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl)

Opera (https://jakwylaczyccookie.pl/jak-wylaczyc-pliki-cookies/#opera)

Atkreipkite dėmesį, kad jei naršyklėje išjungsite visus slapukus, apsipirkdami 
"MDR24.lt" svetainė bus apribota. Štai pavyzdys. Paprastai po produkto 
pridedimo į krepšelį, mūsų serveris nuskaito slapuko kodą ir įsimena veiksmą. 
Taigi slapukų išjungimas reiškia, kad į krepšelį įtraukti produktai išnyks po to, kai 



paliksite svetainę. Raginame jus įjungti slapukus, nes jie leidžia naudotis visomis 
mūsų svetainės funkcijomis. 

b. Personalizavimas

Siekdami užtikrinti nuolatinį mūsų svetainės optimizavimą, naudojame 
vadinamuosius personalizavimo įrankius. Tai leidžia mums ne tik atlikti 
patobulinimus, bet ir pritaikyti svetainės turinį ir paslaugas prie Jūsų poreikių. Tai 
palengvina sekimo technologija, kuri stebi Jūsų naršymo elgseną.

I. Naršymo elgsenos stebėjimas asmeninės rinkodaros tikslais

Kai lankotės mūsų svetainėje, įrašome informaciją apie Jūsų naršymo elgseną. Šią
informaciją saugome pseudoniminiame naudotojo profilyje, kurio negalima 
priskirtini asmeniui. Informacija gali būti naudojama techniniams patobulinimams
svetainėje, kad būtų lengviau naršyti. Stebėjimas taip pat padeda mums pritaikyti
rinkodaros veiklą prie Jūsų poreikių ir teikti jums reklaminius pasiūlymus, kurie 
gali jus sudominti (pvz., nemokamas pristatymas). Mūsų sekimo politika atitinka 
Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktą, ES 
duomenų apsaugos reglamentas - GDPR. Duomenų saugojimas pseudoniminiame
naudotojo profilyje nebus galimas po to, kai bus išjungtas slapukų naudojimas. 
Tačiau atkreipkite dėmesį, kad dėl to negalėsite naudoti tam tikras funkcijas, 
prieinamas mūsų svetainėje.

II. Individualios rekomendacijos

Naršydami mūsų svetainėje galite gauti rekomendacijų individualiai. Jie 
parengiami pagal Jūsų apsipirkimo istoriją, įskaitant produktus, kurie jus 
sudomino, kuriuos įtraukėte į krepšelį arba kuriuos nupirkote. Duomenys yra 
pseudoniminiai ir negali būti susieti su konkrečiu asmeniu. Jei nenorite, kad Jūsų 
pirkimo istorija būtų išsaugota ar pateikta rekomendacijoms ateityje, galite bet 
kada atšaukti savo sutikimą pakeisdami naršyklės nustatymus, kad slapukai 
nebebūtų saugomi Jūsų kompiuteryje.

Tačiau atkreipkite dėmesį, kad dėl to negalėsite naudotis tam tikromis 
funkcijomis mūsų svetainėje.

c. Tinklo analizė ir trečiųjų šalių pakartotinis nukreipimas

Be savo personalizavimo funkcijų, taip pat naudojame trečiųjų šalių teikiamas 
paslaugas, kurios leidžia mums tobulinti mūsų svetainę ir pritaikyti turinį prie 
klientų poreikių. Viena iš jų - pakartotinio nukreipimo internete technologija. Tai 
leidžia mums stebėti naudotojus, kurie apsilankė mūsų svetainėje naudodamiesi 
mūsų partnerių svetainių turiniu. Tyrimai rodo, kad asmeninių skelbimų rodymas 
pagal interesus yra įdomesnis naudotojams nei turinys, kuris nėra suasmenintas. 
Pakartotinės tikslinės reklamos yra susijusios su naršymo elgsena. Duomenys yra
pseudoniminiai, todėl asmeninė informacija neįrašoma. Pakartotinio nukreipimo 
technologija visada naudojama laikantis teisines nuostatas dėl duomenų 
apsaugos. Mūsų pakartotinio nukreipimo politika atitinka Bendrojo duomenų 
apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktą, ES duomenų apsaugos 
reglamentas - GDPR. Jei nenorite, kad "MDR24.lt" parduotuvė naudotų žiniatinklio
analizės ir pakartotinio nukreipimo technologiją, bet kada galite atšaukti savo 
sutikimą išjungdami slapukus, kad jie nebūtų saugomi Jūsų kompiuteryje. Tačiau 
turėtumėte atkreipti dėmesį, kad dėl to negalėsite naudotis tam tikromis mūsų 



svetainėje esančiomis funkcijomis. Toliau pateikiama informacija apie partnerius, 
su kuriais šiuo metu bendradarbiaujame:

I. "Google Analytics"

Svetainėje naudojama "Google (Universal) Analytics" - priemonė, leidžianti 
analizuoti žiniatinklį. "Analytics" naudoja metodus, kurie vadinamųjų slapukų 
pagalba leidžia analizuoti, kaip naudojamasi mūsų svetaine. Gauta informacija 
apie Jūsų naudojimąsi šia svetaine, perduodama į "Google" serverį, esantį JAV ir 
ten saugomi. Įjungus IP anonimizavimo funkciją, Europos Sąjungos valstybių narių
arba kitų šalių, kurios yra Susitarimo dėl Europos ekonominė erdvė, prieš 
perduodant toliau, sutrumpinamas. Visas IP adresas perduodamas į "Google" 
serverį JAV ir ten sutrumpinamas tik išskirtiniais atvejais. Anoniminis IP adresas, 
perduodamas per Jūsų naršyklę perduoda "Google Analytics", nebus sujungtas su 
kitais "Google" duomenimis. "Google" naudoja "Google Analytics", kad įvertintų, 
kaip naudojatės svetaine, rengia svetainės veiklos ataskaitas ir teikia jums 
papildomą informaciją apie svetainės veiklą.  Sesijos ir kampanijos uždaromos po 
tam tikro laiko. Pagal numatytuosius nustatymus sesijos baigiasi po 15 minučių 
neveikimo, o kampanijos - po 14 dienų. Maksimalus kampanijoms nustatytas 
terminas - dveji metai. Norėdami sužinoti daugiau apie

"Google" paslaugų teikimo sąlygas, apsilankykite 
https://www.google.com/analytics/terms/. Galite pakeisti naršyklės nustatymus, 
kad slapukai nebūtų išsaugomi. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad dėl to negalėsite 
naudotis tam tikromis funkcijomis mūsų svetainėje. "Google" taip pat gali 
atsisakyti rinkti ar perduoti duomenis, priklausančius nuo slapukų arba pagrįstus 
ankstesniu Jūsų naršymo elgesiu. Norėdami tai padaryti, atsisiųskite ir įdiekite 
atsisakymo įskiepį. Galite panaudoti nuorodą: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Taip pat naudojame "Google Analytics"
"AdWords" duomenims vertinti, "Double Click" ir duomenis, gautus naudojant 
"Google" rinkodaros įrankius, bet tik statistiniais tikslais. Sužinoti, kaip galite 
kontroliuoti savo duomenų naudojimą "Google Analytics" ir kaip išjungti šią 
funkciją, apsilankykite https://adssettings.google.com/.

II. "DoubleClick"

"DoubleClick by Google" ir "Google Remarketing" yra "Google" teikiamos 
paslaugos. (Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublinas 4, Airija). Abu 
"DoubleClick iš "Google" ir "Google Remarketing" naudoja slapukus, kad pateiktų 
jums jums aktualiausią reklamą. Jūsų naršyklė atpažįstama pagal IP adresą 
pseudonimais, todėl galima matyti, kurie skelbimai buvo rodomi ir kurie skelbimai
buvo peržiūrėti. Šių tipų slapukuose nėra jokios informacijos, kurią galima susieti 
su asmeniu. Slapukų naudojimas leidžia "Google" ir partnerių svetainėse rodyti 
tik tuos skelbimus, kurie susiję su Jūsų naršymo istorija. Slapukų renkama 
informacija "Google" perduodama į JAV esantį serverį, kur ji analizuojama ir 
saugoma. "Google" gali perduoti duomenis trečiosioms šalims tik tuo atveju, jei 
tai atitinka teisines duomenų apsaugos nuostatas arba jei tai būtina Jūsų 
užsakymui apdoroti. "Google" nesusies Jūsų duomenų su jokia savo surinkta 
informacija. Sutikdami su slapukų naudojimu, Jūs sutinkate, kad "Google" 
tvarkytų Jūsų asmens duomenis ir naudotų juos tikslais minėtais ankščiau. Galite 
išjungti slapukus, kad jie nebūtų saugomi Jūsų įrenginyje, tačiau dėl to negalėsite 
naudotis kai kuriomis funkcijomis mūsų svetainėje. Jūsų asmens duomenų 



tvarkymo teisinis pagrindas "DoubleClick" taikymo srityje "Google" ir "Google 
Remarketing" remiasi GDPR 6 straipsnio 1 dalies a punktu (sutikimas).  
Užblokuoti "Google" slapukų generuojamų duomenų, susijusių su naršymo 
istorija, gavimą ir jų tvarkymą galima per interneto svetainė: 
https://www.google.com/settings/ads/. Slapukus taip pat galima išjungti 
Skaitmeninės reklamos aljanso svetainėje. Nuoroda į svetainę: 
https://www.aboutads.info/choices/.

III. "Google AdWords" (pakartotinė rinkodara/konversijų stebėjimas)

Mūsų svetainėje naudojama "Google AdWords" paslauga. "Google AdWords" yra 
internetinės reklamos programa, kurią teikia "Google Ireland Limited", Gordon 
House, Barrow Street, Dublinas 4, Airija ("Google"). Kaip "Google AdWords" 
paslaugos dalį naudojame pakartotinės rinkodaros funkciją. Pakartotinio 
nukreipimo funkcija leidžia mums reklamuoti kitas svetaines, rodomas "Google" 
reklamos tinkle (žinomi kaip "Google" skelbimai). "Google" išsaugo naudotojų, 
kurie lankosi tam tikrose "Google" svetainėse arba "Google" reklamos tinklui 
priklausančiose svetainėse, naršyklės numerį. Tai rodo, kad slapukai renka 
informaciją apie Jūsų apsilankymus svetainėje. Numeris identifikuoja Jūsų 
kompiuteryje naudojamą naršyklę ir negali būti susietas su konkrečiu asmeniu. 
Tokiu atveju asmens duomenys nėra išsaugomi. Galite išjungti "Google" slapukų 
naudojimą atsisiųsdami ir įdiegdami atsisakymo įskiepį. Norėdami tai padaryti, 
spustelėkite šią nuorodą: https://www.google.com/settings/ads/plugin. Daugiau 
informacijos apie "Google" pakartotinę rinkodarą arba "Google" privatumo 
politiką apsilankykite svetainėje: https://www.google.com/privacy/ads/.  Teikdami 
"Google AdWords" paslaugą taip pat naudojame vadinamąją konversijų stebėjimo
funkciją. Kai spustelėjate "Google" skelbimą, Jūsų prietaise išsaugomas slapukas, 
skirtas stebėti konversijas. Šie slapukai automatiškai ištrinami po 30 dienų. Juose 
nėra jokios asmeninės informacijos ir jų negalima susieti su konkrečiu asmeniu. 
Konversijos slapukais surinkta informacija naudojama statistikos tikslais. Jei 
pakeisite savo naršyklės nustatymus, slapukai Jūsų įrenginyje nebus išsaugomi. 
Tačiau atkreipkite dėmesį, kad dėl to negalėsite naudotis tam tikromis 
funkcijomis mūsų svetainėje. Išjungti "Google" personalizuotą reklamą ar kitą 
internetinę reklamą ("Google" reklamos tinklas) galima: 
https://www.google.de/settings/ads, paspaudus "išjungti"  taip pat svetainėje 
https://www.aboutads.info/choices/. Norėdami sužinoti daugiau apie privatumo 
nustatymus ir "Google" privatumo politiką, apsilankykite: 
https://policies.google.com/privacy. 

IV. Hotjar

Svetainėje naudojama "Hotjar" technologija, kuri leidžia rinkti ir duomenis apie 
Jūsų naršymą mūsų svetainėje. Šie duomenys naudojami mūsų svetainei 
optimizuoti rinkodarą. Ji leidžia analizuoti naršymo elgseną ir kurti pseudoniminių 
naudotojų profilius. Paslaugoje naudojami slapukai, kad galėtume jus prisiminti 
kito apsilankymo metu. Naudotojų profiliai, sukurti naudojant Hotjar.com 
technologiją, niekada nesiejami su asmens duomenimis pagal pseudonimą be 
išankstinio savininko sutikimo. IP adresas sutrumpinamas taip, kad jo nebūtų 
galima priskirti bet kuriam asmeniui, taip pat naudotojo profilis negali būti 
susietas su IP adresais.  Norėdami gauti daugiau informacijos, perskaitykite 
privatumo politiką, kurią galima rasti svetainėje hotjar.com. 



V. "Criteo"

Svetainėje naudojami "Criteo SA", 32 Rue Blanche, 75009 Paryžius "Criteo 
Dynamic" pikseliai. Jie leidžia tikslingai ir nepriklausomai "nusitaikyti" į tuos 
naudotojus, kurie jau susidomėjo mūsų parduotuve ir produktais. Šiuo tikslu 
apsilankymo mūsų svetainėje metu, taip pat kitų operatorių informacija renkama 
ir saugoma slapukų pavidalu arba kartu su reklaminiais ID - informacija apie 
naudojamą technologiją ir naršymo elgseną (pvz., naudojamas įrenginys, 
įrenginio ID, aplankyti puslapiai, susiję straipsniai ir t. t.). Tokio tipo duomenis 
sujungia "Criteo" su kitų prekiautojų informacija apie kiekvieną pirkėją 
(prekiautoją) ir leidžia mums rodyti Jus dominančius produktus. Galite atsisakyti 
"Criteo" pseudoniminė Jūsų naršymo elgsenos analizė naudodami nuorodą: 
https://www.criteo.com/privacy/.

VI. "Facebook" sąrašo atsisiuntimas

"MDR24.lt" parduotuvė perduoda anoniminius el. pašto adresus "Facebook". Tai 
leidžia Jūsų paskyroje rodyti anoniminę reklamą. Galite atšaukti sutikimą perduoti
anoniminius el. pašto adresus kaip nurodyta toliau.

VII. "Facebook" pasirinktinės auditorijos

Mūsų svetainėje yra integruotas "Facebook Ireland Ltd" pikselis (pasirinktinės 
auditorijos pikselis). Tai leidžia rinkti informaciją apie naudojimąsi svetaine. Ši 
informacija gali būti naudojama Jūsų pasirinktinėms auditorijoms rodyti. 
Informacija taip pat gali būti naudojama asmeniniam turiniui rodyti (pvz. 
"Facebook"). Savo sutikimą rinkti duomenis galite atšaukti išjungdami slapukus 
savo naršyklėje. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad dėl to negalėsite naudoti tam 
tikrų funkcijų, kurias galima rasti mūsų svetainėje.

d. Tinklo duomenys

"MDR24.lt" parduotuvė naudoja trečiosios šalies tinklo paslaugų teikėjo 
sprendimus. Siekiant užtikrinti saugią, greitą ir nenutrūkstamą paslaugą 
naudojant "MDR24.lt" svetaine, šie sprendimai visų pirma apsaugo parduotuvę ir 
Vartotoją nuo atakų, nukreiptų į infrastruktūrą ir tinklo ryšį. Siekiant nustatyti 
grėsmes, analizuojama tinklo veikla prisijungimo metu. Vartotojo duomenys, 
kuriais keičiamasi jungiantis prie "MDR24.lt" svetainės, gali tvarkyti trečioji šalis. 
"MDR24.lt" parduotuvei ir interneto sprendimų teikėjui taikomos atitinkamos 
konfidencialumo sąlygos.

6. Socialinės žiniasklaidos rinkodara ir socialinių tinklų papildiniai (Socialinių 
tinklų įskiepiai)

Mūsų svetainė nėra vienintelis būdas bendrauti su jumis. Parduotuvė "MDR24.lt" 
savo prekės ženklui reklamuoti naudoja įvairias socialinės žiniasklaidos 
priemones. Norėdami reklamuoti "MDR24.lt" parduotuvę, sukūrėme savo 
"Facebook" puslapį, "Pinterest", "Instagram" ir "YouTube". Tai socialinės 
žiniasklaidos platformos, o parduotuvė "MDR24.lt" yra dar vienas naudotojas. 
Kiekvienas platformos operatorius atsakingas už duomenų tvarkymą. Šiose 
svetainėse galite bendrauti su mumis rašydami komentarus arba 
rekomenduodami produktus draugams. Socialinės žiniasklaidos puslapiuose 
pateikiama informacija apie taikymo sritį, Jūsų duomenų tipą, tikslą ir tvarkymą, 



taip pat informaciją apie Jūsų teises ir informaciją kaip pakeisti privatumo 
nustatymus. Jei nenurodyta kitaip, Jūsų asmens duomenys nebus naudojamibet 
kokiu kitu būdu.

7. Atsiliepimai

Savo pirkinius galite pakomentuoti mūsų svetainėje. Tai leidžia kitiems klientams 
rinktis produktus remdamiesi informaciją, o mes galėsime pagerinti savo 
produktų kokybę ir paslaugas. Jūsų asmens duomenys gali būti naudojami ir 
saugomi siekiant paskelbti apžvalgas pagal mūsų apžvalgų teikimo sąlygas. 
Teisinės nuostatos dėl asmens duomenų tvarkymo, yra nurodyti ES GDPR 
reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punkte.

8. Konkursai

Visada stengiamės suteikti galimybę dalyvauti konkursuose tiek mūsų svetainėje,
tiek socialinėje žiniasklaidoje. Dalyvavimas yra visiškai savanoriškai. Ateityje, 
kaip proceso dalį, pasiūlysime siųsti informaciją ir katalogus. Jei neduodate 
aiškaus sutikimo, kad Jūsų asmens duomenys būtų naudojami rinkodaros tikslais, 
duomenis panaudosime tik konkurso metu ir prizų skyrimui. Daugiau informacijos
apie tai rasite kiekvieno konkurso sąlygose. Asmens duomenys konkurso 
vykdymo tikslais naudojami pagal 6 straipsnį ES Bendrojo duomenų apsaugos 
reglamento 1 dalies b punktą - GDPR. Duomenys gali būti naudojami rinkodaros 
tikslais tik gavus atitinkamą sutikimą (pagal ES Bendrojo duomenų apsaugos 
reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktas ir 7 straipsnis - GDPR).

9. Rinkos tyrimai ir apklausos

Siekdami nuolat tobulinti savo paslaugas ir produktus, taip pat atliekame rinkos 
tyrimus ir apklausas. Dalyvavimas rinkos tyrimuose yra visiškai savanoriškas ir 
gali būti anonimiškas, nebent susitarta kitaip. Asmens duomenys nerenkami. 
Tačiau, kad galėtume įvertinti Jūsų atsakymus, prašome nurodyti lytį, amžiaus 
grupę ir drabužių dydžius. Jūsų pateikta informacija bus naudojama tik 
kampanijos metu ir bus ištrinta pasibaigus kampanijai. Duomenys gali būti 
naudojami atliekant rinkos tyrimus tik gavus leidimą ir pagal ES Bendrojo 
duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktą ir 7 straipsnį - 
GDPR.

10. Duomenų apsauga

Siekdami apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo atsitiktinio ir neleistino ištrynimo,
pakeitimo ar praradimo, taip pat nuol neleistino ir neteisėto tvarkymo ar 
atskleidimo, privalome imtis atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių. 
Mūsų darbuotojai turi teisinę pareigą išlaikyti konfidencialumą tvarkant asmens 
duomenis ir todėl reguliariai dalyvauja duomenų apsaugos mokymuose. 



11. Duomenų saugojimo laikotarpis

"MDR24.lt" parduotuvė gali saugoti asmens duomenis tol, kol turi teisėtą 
interesą, kuris nėra svarbesnis už asmens teisę į privatumą. Net jei "MDR24.lt" 
neturi poreikio saugoti asmens duomenų, jos saugojimas gali būti reikalaujama 
pagal įstatymus (pvz., komercinis ar mokesčių įstatymas). Tokiais atvejais 
duomenys gali būti naudojami tik laikantis teisinių reikalavimų ir negali būti 
dalijami kitais būdais.

12. Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės

Turite teisę žinoti, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis. Taip pat turite teisė 
prašyti ištrinti visus mūsų turimus Jūsų asmens duomenis, jei tai neprieštarauja 
įstatymams. Galite nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenis, jei yra tam 
teisėtas interesas, kuris yra ne mažiau svarbus nei mūsų interesas tvarkyti 
duomenis. Be to, galite paprašyti, kad ištaisytume bet kokius netinkamus asmens
duomenis. Turite teisę prašyti, kad jums perduotume arba Jūsų nurodytoms 
trečiosioms šalims - Jūsų leidimu surinktus asmens duomenis arba gauti tas 
duomenis siekiant įvykdyti sutarties sąlygas (teisė į duomenų perkeliamumą). Bet
kuriuo metu galite atšaukti savo sutikimą mums tvarkyti Jūsų asmens duomenis. 
Tačiau tai nepaneigia ankščiau Jūsų sutikimu surinktų duomenų tvarkymą. 
Norėdami sužinoti daugiau apie savo teises, kreipkitės į mūsų klientų 
aptarnavimo skyrių paštu šiuo adresu: ModneDuzeRozmiary.pl, ul. Żytnia 15, 
21B, 01-014 Varšuva; arba el. paštu kontaktas@mdr.l  t  . Jei manote, kad tvarkome 
Jūsų asmens duomenis be Jūsų sutikimo, galite pateikti skundą atitinkamoms 
priežiūros instancijoms: 

Asmens duomenų apsaugos tarnybos pirmininkas

Asmens duomenų apsaugos tarnyba

Stawki 2, 00-193, Varšuva

tel. +48 022 531 03 00

interneto svetainė: www.uodo.gov.pl,

el. paštas: www.uodo.gov.pl arba kancelaria@uodo.gov.pl. 

13. Administratorius

Už Jūsų asmens duomenų tvarkymą atsakingas subjektas yra bendrovė: 

PASTAN Paweł Fabisiak

ul. Lazurowa 4/144 

01-315 Varšuva, Lenkija

NIP: PL5222404798

Reg. kodas: 142304840.



14. Duomenų apsaugos inspektorius 

Bendrovė nėra paskyrusi asmens duomenų apsaugos inspektoriaus. Jei turite 
klausimų ar pastabų dėl duomenų apsaugos, galite susisiekti su mūsų klientų 
aptarnavimo skyriumi paštu šiuo adresu:

ModneDuzeRozmiary.pl

ul. Żytnia 15, 21B

01-014 Varšuva, Lenkija

arba el. paštu kontaktas@mdr.lt

Taisyklėse ir sąlygose neaptartais klausimais taikomos Civilinio kodekso ir 
atitinkamos Lenkijos teisės nuostatos, taip pat Europos Sąjungos teisė, ypač 
RODO (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių 
duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).

mailto:kontaktas@mdr.lt
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