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Paskutinis privatumo politikos atnaujinimas buvo atliktas 2022 04 24
LIETUVOS EDUKACINIŲ TYRIMŲ ASOCIACIJOS INTERNETINĖS SVETAINĖS
PRIVATUMO POLITIKA
Šioje Lietuvos edukaciniai tyrimų asociacijos, juridinio asmens kodas 191974021, registruotos
buveinės adresas H. Manto 84, LT-92294, Klaipėda (toliau – Asociacija) internetinės svetainės
privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) pateikiamos taisyklės ir informacija apie tai,
kaip Asociacija tvarko Jūsų asmens duomenis Jums naudojantis Asociacijos internetine svetaine
https://lera.lt/ (toliau – Internetinė svetainė), kokie asmens duomenys, kokiu tikslu yra renkami,
naudojami ir saugomi. Privatumo politikoje taip pat rasite informaciją, kokias teises Jūs, kaip
duomenų subjektas, turite ir kaip galite šiomis teisėmis pasinaudoti.
Asociacija gerbia kiekvieno asmens teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarko
Jūsų asmens duomenis vadovaudamasi galiojančiais asmens duomenų apsaugą užtikrinančiais
teisės aktais - 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679
(toliau - BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – LR
ADTAĮ) ir kitais Asociacijos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais. Ši Privatumo politika
įgyvendina BDAR, LR ADTAĮ ir kitų teisės aktų nuostatas ir joms neprieštarauja.

1. KOKIUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS ASOCIACIJA RENKA IR KOKIU TIKSLU?
Asociacija, laikydamasi visų duomenų apsaugos principų, tvarko Jūsų asmens duomenis tik
teisėtais Asociacijos veiklos tikslais.
Žemiau pateikiami Asociacijos renkami Jūsų asmens duomenys, kuriuos Asociacija gauna tik
tiesiogiai iš Jūsų, bei šių duomenų naudojimo tikslai:
•

Naujo nario priėmimo į Asociaciją tikslu renkami šie asmens duomenys: vardas, pavardė, el.
pašto adresas, gimimo data, veiklos sritis, užimamos pareigos, mokyklos/darbovietės
pavadinimas, statusas, telefonas, pasirenkami asociacijos tinklai. Šie duomenys renkami
suvedant juos internetinėje svetainėje https://lera.lt/

•

Valdybos nario priėmimo į Valdybos tarybą tikslu yra renkami šie asmens duomenys:
vardas,

pavardė,

el.

pašto

adresas,

Jūsų

veiklos

sritis,

užimamos

pareigos,

mokyklos/darbovietės pavadinimas, užimamos pareigos valdyboje, atvaizdas (nuotrauka).
Duomenys renkami ir skelbiami internetinėje svetainėje https://lera.lt/
•

Asociacijos naujienlaiškių užsakymo tikslu asociacijos https://lera.lt/ internetinėje
svetainėje yra renkami šie asmens duomenys: vartotojo vardas, pavardė ir el. pašto adresas.
Duomenys renkami suvedant juos internetinėje svetainėje https://lera.lt/

•

Konferencijų, mokymų, seminarų, projektų ir panašaus pobūdžio renginių bei susitikimų
organizavimo tikslu yra renkami šie asmens duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas,
atvaizdas (nuotrauka), registruotos gyvenamosios vietos savivaldybė, telefono numeris,
gimimo data, statusas, maitinimosi poreikiai.

•

Asociacijos narių nario mokesčio administravimo tikslu yra renkami šie asmens
duomenys: mokėjimo pavedime esantys duomenys: vardas, pavardė, banko pavadinimas,
sąskaitos, nr., įmokėta suma, operacijos nr., unikalus mokėjimo kodas, mokėjimo paskirtis.
Duomenys renkami per internetinę svetainę: https://lera.lt/

•

Veiklos viešinimo tikslu yra renkami šie asmens duomenys – duomenų subjekto atvaizdas,
vardas, pavardė, specializacija, el. pašto adresas, informacija apie darbo patirtį, informacija apie
studijas. Šie duomenys yra tvarkomi duomenų subjekto sutikimo pagrindu.

•

Konferencijų ir forumų viešinimo tikslu yra renkami šie asmens duomenys – duomenų
subjekto atvaizdas, vardas, pavardė. Šie duomenys yra tvarkomi duomenų subjekto sutikimo
pagrindu.

•

Susisiekimo (kontaktavimo) su Asociacija tikslu renkami šie Jūsų asmens duomenys: vardas,
pavardė, telefonas, el. pašto adresas, tema, Jūsų žinutė (žinutėje pateikiama informacija)
Asociacijai. Duomenys renkami per internetinę svetainę: https://lera.lt/

•

Susirašinėjimo elektroniniais laiškais su Asociacija tikslu renkami šie asmens duomenys:
vardas, pavardė, el. paštas. Duomenys renkami per internetinę svetainę: https://lera.lt/

•

Internetinės svetainės funkcionalumo užtikrinimo, statistinės informacijos rinkimo,
informacijos srautų analizės tikslu: slapukų (ang. – “cookies”) pagalba yra renkami
prisijungimo prie Asociacijos puslapio vietos duomenys, Jūsų veiksmų, naudojantis
Asociacijos Internetine svetaine, informacija, duomenys apie Jūsų naudojamą naršyklę,
naršymo istoriją, įrenginio tipą, IP adresą. Daugiau informacijos apie slapukus galite sužinoti
Privatumo politikos skyriuje „Slapukai“.

Asociacija pažymi, jog Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti tvarkomi siekiant įvykdyti
Asociacijai taikomą teisinę prievolę, jei atitinkamą tvarkymą numato teisės aktų reikalavimai.
Apie tokius asmens duomenų panaudojimo atvejus Asociacija informuoja duomenų subjektą.

Tvarkydama Jūsų asmens duomenis, Asociacija įsipareigoja įgyvendinti tinkamas technines ir
organizacines priemones, užtikrinančias Jūsų duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto
sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
2. KOKIAIS TEISINIAIS PAGRINDAIS ASOCIACIJA TVARKO JŪSŲ ASMENS
DUOMENIS?
Asociacija Jūsų asmens duomenis tvarko šiais pagrindais:
•

Jūsų sutikimas. Jeigu Asociacija Jūsų asmens duomenis konkrečiu tikslu tvarko, remdamasi
šiuo teisiniu pagrindu, Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą, savo prašymą nusiųsdami
Asociacijai el. pašto adresu: info@lera.lt ;

•

Būtinybė atlikti veiksmus iki sutarties sudarymo, sudaryti sutartį bei vykdyti savo
įsipareigojimus pagal sutartį;

•

Asociacijos teisėti interesai;

•

Vadovaujantis įstatymais ir kitais teisės aktais.

3. KAM ASOCIACIJA PERDUODA JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?
Asociacija neteikia Jūsų Asmens duomenų jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus atskirus šioje
Privatumo politikoje aprašytus atvejus. Asociacija neperduoda Jūsų asmens duomenų už Europos
ekonominės erdvės (EEE) teritorijos ribų.
Konferencijų ir seminarų organizatoriams: tik turėdama Jūsų išankstinį sutikimą dėl konkrečių
Jūsų asmens duomenų perdavimo, Asociacija turi teisę perduoti Jūsų asmens duomenis
konferencijų ir seminarų organizatoriams.
Valstybės ir valdžios institucijoms: Asociacija gali perduoti Jūsų asmens duomenis, jeigu to
reikalauja teisės aktai arba (ir) būtina ginti Asociacijos teises, valstybės ir valdžios institucijoms,
kurios prižiūri Asociacijos veiklą, padeda įgyvendinti jos teises ar turi jurisdikciją Asociacijos
atžvilgiu. Apie tai Jūs būsite informuoti Jūsų el. paštu.
Duomenų tvarkytojams: Asociacija turi teisę perduoti Jūsų Asmens duomenis Asociacijos
asmens duomenų tvarkymui pasitelktiems duomenų tvarkytojams, kurie teikia Asociacijai
paslaugas ir tvarko Jūsų Asmens duomenis Asociacijos, kaip duomenų valdytojo, vardu. Tai
bendrovėms, teikiančioms naujienlaiškių siuntimo ir panašaus pobūdžio paslaugas (UAB ,,
Interneto vizija"), virtualių saugyklų ar serverių nuomos paslaugas teikiančioms bendrovėms
(UAB ,,Interneto vizija"), Asociacija nurodo, jog duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Jūsų
asmens duomenis tik pagal Asociacijos nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant
tinkamai vykdyti Asociacijos ir duomenų tvarkytojo tarpusavio sutartyje nustatytus

įsipareigojimus. Asociacija, pasitelkdama duomenų tvarkytojus, užtikrina, kad Asociacijos
pasitelkti duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą
užtikrinančias priemones bei saugotų asmens duomenų paslaptį.
4. KIEK LAIKO SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?
a) Asociacijos surinkti asmens duomenys per https://lera.lt svetainę yra saugomi
spausdintiniuose dokumentuose ir (arba) Asociacijos informacinėse sistemose. Asmens
duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia asociacijos tikslams pasiekti, kuriems buvo
surinkti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai.
b) Nors duomenų subjektas gali atsisakyti Asociacijos paslaugų, tačiau Asociacija ir toliau
privalo saugoti duomenų subjekto duomenis dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų
ar teisinių pretenzijų tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo terminai.
c) Bet kuriuo atveju Jūsų asmens duomenys bus saugojami ne ilgiau kaip laikotarpį,
atitinkantį Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytą bendrąjį ieškinio senaties terminą.
Šios Privatumo politikos paskelbimo dieną toks bendrasis ieškinio senaties terminas yra
10 metų (Civilinio kodekso 1.125 straipsnio 1 dalis).
d) Jei Jūsų duomenys Asociacijos yra tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu, Jums atšaukus
sutikimą, Asociacija šiuos duomenis nedelsiant ištrins. Sutikimo atšaukimas nedaro
poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.
Tokią užklausą galite pateikti el. paštu: info@lera.lt

5. KOKIAS TEISES TURITE IR KAIP JAS ĮGYVENDINTI?
Asociacija užtikrina Jūsų teisę susipažinti su Asociacijos tvarkomais Jūsų asmens duomenis bei
kitas Jums priklausančias teises. Norėdami įgyvendinti savo teises, galite kreiptis į Asociaciją el.
pašto adresu: info@lera.lt
Asociacija privalo ne vėliau kaip per 30 dienų, išskyrus teisės aktuose numatytus atvejus, kai toks
terminas gali būti pratęsiamas, nuo Jūsų prašymo gavimo dienos įgyvendinti Jūsų teises ir Jus apie
tai informuoti arba atsisakyti patenkinti prašymą raštu nurodant atsisakymo priežastis.
Saugumo užtikrinimo tikslais, Asociacija turi teisę prašyti Jūsų patvirtinti savo tapatybę.
Asociacija Jūsų prašymą įgyvendins nemokamai, tačiau Asociacija turi teisę paprašyti pagrįsto
mokesčio, jei Jūsų prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti, pasikartojantys arba pertekliniai.

Jūsų teisės:
•

Teisė būti informuotam ir gauti informaciją, kaip Asociacija tvarko Jūsų asmens
duomenis, ir susipažinti su Asociacijos tvarkomais Jūsų asmens duomenimis –Jūs turite
teisę būti informuotas apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, gauti informaciją, ar Asociacija
tvarko Jūsų asmens duomenis, jei taip, gauti jų kopiją bei kitą susijusią informaciją.

•

Teisė prašyti ištaisyti Asociacijos tvarkomus Jūsų asmens duomenis –Jeigu pasikeitė Jūsų
Asociacijai pateikti duomenys arba Jūs manote, kad Asociacijos tvarkoma informacija apie Jus
yra netiksli ar neteisinga, Jūs turite teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar
ištaisyti.

•

Teisė prašyti ištrinti duomenis – teisę reikalauti „būti pamirštam“, jei Jūsų asmens duomenys
nebėra reikalingi tam tikslui, kuriam jie buvo surinkti, Jūs atšaukiate sutikimą tvarkyti Jūsų
asmens duomenis, jei duomenų tvarkymas buvo grindžiamas Jūsų sutikimu, Jūsų asmens
duomenis tvarkome grįsdami teisėtu interesu bei Jūs tokiam tvarkymui prieštaraujate ir nėra
viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis, Jūsų asmens duomenis ištrinti privalome
įgyvendindami Asociacijai taikomas teisines prievoles arba Jūsų asmens duomenys buvo
tvarkomi neteisėtai.

•

Teisė prašyti apriboti Jūsų duomenų tvarkymą – teisę riboti Asociacijos atliekamą Jūsų
asmens duomenų tvarkymą turite, jei ginčijate duomenų tikslumą ir Asociacijai atlikus su tuo
susijusį patikrinimą, Jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai, jei Jūsų asmens
duomenys nebėra reikalingi tam tikslui, kuriam jie buvo surinkti, tačiau jų reikia Jums siekiant
pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, jei paprieštaravote duomenų tvarkymui,
kaip aprašyta žemiau, kol bus patikrinta, ar Asociacijos teisėtos priežastys yra viršesnės už Jūsų
priežastis.

•

Teisė prašyti perkelti Asociacijos tvarkomus Jūsų asmens duomenis – teisę gauti Jūsų
Asociacijai pateiktus asmens duomenis arba teisę prašyti šiuos duomenis perduoti kitam
duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, jei Jūsų
asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas Jūsų sutikimu ar sutartimi ir Jūsų asmens
duomenys yra tvarkomi automatinėmis priemonėmis.

•

Teisė nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu – turite teisę prieštarauti dėl Jūsų asmens
duomenų tvarkymo, kai Jūsų asmens duomenis Asociacija tvarko teisėto Asociacijos ar trečiojo
asmens intereso pagrindu. Jums pareiškus nesutikimą su asmens duomenų tvarkymu, toks
tvarkymas bus toliau atliekamas tik tuo atveju, jeigu Asociacija motyvuotai nuspręs, kad
priežastys, dėl kurių atliekamas asmens duomenų tvarkymas, yra viršesnės už Jūsų interesus,

teises ir laisves, arba jeigu asmens duomenys yra reikalingi pareikšti, vykdyti ar apginti
teisinius reikalavimus.
•

Teisė atšaukti duotą sutikimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo – Jūs turite teise bet
kada atšaukti savo duotą sutikimą. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto
duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

•

Teisė paduoti skundą priežiūros institucijai – Jeigu Jūsų netenkina gautas atsakymas dėl
Jūsų teisių įgyvendinimo arba manote, kad Jūsų asmens duomenis tvarkome neteisėtai, visada
galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

6. JŪSŲ DUOMENŲ SAUGUMAS
Asociacijai yra svarbus Jūsų asmeninės informacijos saugumas, todėl, vadovaudamasi teisės aktų
reikalavimais bei atsižvelgdama į duomenų tvarkymo operacijas ir jų pobūdį, Asociacija imasi
visų būtinų techninių ir organizacinių priemonių, apsaugančių nuo galimo duomenų sunaikinimo,
praradimo, pakeitimo, neteisėto atskleidimo ar neteisėtos prieigos prie jų.

7. SLAPUKAI
Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos interneto svetainėje yra naudojami slapukai (angl. Cookies
slapukai – nedidelė teksto rinkmena, kuri, Jums apsilankius Internetinėje svetainėje, išsaugoma
Jūsų įrenginyje. Slapukai užtikrinta Internetinės svetainės funkcionalumą, sudaro galimybę naršyti
patogiau, padeda atskirti Jus nuo kitų Asociacijos Internetinės svetainės lankytojų, o taip pat
suteikia galimybę Asociacijai rinkti statistinę informaciją, atlikti informacijos srautų analizę.
Jų pagrindu yra renkami šie Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos svetainės lankytojų duomenys:
•

bendro pobūdžio (anoniminė) informacija apie naudojimąsi interneto svetaine;

•

informacija, leidžianti atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti lankytojų
apsilankymus ir jų veiklą interneto svetainėje.

Naršant Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos svetainėje be slapukų yra renkami šie asmens
duomenys:
•

IP adresas (kompiuterį identifikuojantis unikalus kodas tinkluose);

•

duomenys, kuriuos svetainės lankytojas pats pateikia Lietuvos edukacinių tyrimų
asociacijai, kreipdamasis interneto svetainėje nurodytais kontaktais;

•

socialinių tinklų, kuriuose dalyvauja Lietuvos edukacinių tyrimų asociacija, naudotojų
asmens duomenys, šiems asmenims kreipiantis į Lietuvos edukacinių tyrimų asociaciją per
socialinius tinklus („Facebook“, „LinkedIn“, „Instagram“) ar aktyviai juose dalyvaujant.
Atkreipiame dėmesį, jog visą socialiniuose tinkluose pateiktą informaciją Jūs pateikiate

tiesiogiai socialinio tinklo valdytojui ir Lietuvos edukacinių tyrimų asociacija šių duomenų
nekontroliuoja, todėl rekomenduojame susipažinti ir su atitinkamomis socialinių tinklų privatumo
politikomis:

„Facebook“

privatumo

politika

pasiekiama

adresu

https://www.facebook.com/privacy/explanation, „LinkedIn“ privatumo politika pasiekiama
adresu

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy,

„Instagram“

privatumo

politika

pasiekiama adresu https://help.instagram.com/519522125107875.
Aukščiau minėti asmens duomenys Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijoje tvarkomi šiais
tikslais:
•

Asmens duomenys, kurie renkami panaudojant slapukus, yra renkami ir toliau tvarkomi
siekiant užtikrinti interneto svetainės funkcionalumą, pagerinti svetainės veikimą ir
įsiminti lankytojams aktualią informaciją.

•

Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos interneto svetainės lankytojų asmens duomenys
(kaip pavyzdžiui, IP adresas) renkami ir toliau tvarkomi siekiant identifikuoti unikalių
apsilankymų interneto svetainėje skaičių.

•

Socialinių tinklų, kuriuose dalyvauja Lietuvos edukacinių tyrimų asociacija, naudotojų
asmens duomenys tvarkomi siekiant pateikti pagal lankytojų poreikius pritaikytą turinį ir,
lankytojams pasikreipus, siųsti informaciją, susijusią su Lietuvos edukacinių tyrimų
asociacijos veikla.

•

Asmens duomenys (vardas, pavardė ir el. pašto adresas, jei šią informaciją pateikia pats
lankytojas, kreipdamasis į Lietuvos edukacinių tyrimų asociaciją interneto svetainėje
nurodytais kontaktais) gali būti tvarkomi informacijos sklaidos tikslais (pvz., informuojant
asmenis apie su Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos veikla susijusiomis naujienomis,
Lietuvos

edukacinių

tyrimų

asociacijos

organizuojamus

renginius,

seminarus,

konferencijas ir pan.).
Slapukai įrašomi Jūsų galiniame įrenginyje tik tada, jei Jūs iššokančiame Internetinės svetainės
pranešime patvirtinate savo sutikimą dėl slapukų įdiegimo. Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti
savo sutikimą. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto
iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti
tik trečiųjų šalių slapukus. Interneto svetainės naudotojas gali pasinaudoti šiomis galimybėmis.
Tačiau atkreipiame dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį interneto
svetainės naudojimui, ir be slapukų interneto svetainės lankytojas negalės naudotis kai kuriomis
interneto svetainės funkcijomis.
Jei pageidaujate, galite kontroliuoti ir (arba) ištrinti slapukus savo įrenginyje. Išsamesnė
informacija, kaip tai padaryti, pateikiama adresu aboutcookies.org arba allaboutcookies.org. Galite
ištrinti visus Jūsų kompiuteryje jau esančius slapukus, o daugumą naršyklių nustatyti taip, kad
slapukai nebūtų įrašomi Jūsų įrenginyje. Asociacija informuoja, kad tokiu atveju Jums gali reikėti
rankiniu būdu pakeisti kai kurias parinktis kaskart, kai lankysitės Interneto svetainėje, o kai kurios
paslaugos ir funkcijos gali neveikti.
Internetinėje svetainėje : https://lera.lt/ naudojami slapukai.
Slapuko pavadinimas
pll_language

_wpfuuid

a11y-high-contrast

a11y-larger-fontsize

Aprašymas
Būtinas
slapukas
naudojamas
išsaugoti
lankytojo kalbą
Būtinas slapukas, užtikrina
sistemos sesijos
funkcionalumą, formas ir
nekaupia jokios asmeninės
informacijos.
Naudojamas kontrasto
keitimo modulio darbui
užtikrinti
Naudojamas šrifto dydžio
keitimo modulio darbui
užtikrinti

Galiojimo laikas
1 metai
11 metų

iki puslapio peržiūros sesijos
pabaigos
iki puslapio peržiūros sesijos
pabaigos

8. SKUNDAI
Jei manote, kad Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenų apsauga, buvo pažeistos, turite teisę
pateikti skundą Valstybinei asmens duomenų inspekcijai – L. Sapiegos g. 17, Vilnius, tel. (8 5)
271 2804, 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el. paštas ada@ada.lt.
Vis tik Asociacija būtų dėkinga už suteiktą galimybę išspręsti Jūsų skundą iki Jums kreipiantis į
priežiūros instituciją, todėl Asociacija prašytų, Jums turint bet kokių nusiskundimų, visų pirma
kreiptis į Asociaciją el. pašto adresu: info@lera.lt

9. PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI
Tam, kad būtų suteikta Jums aktuali informacija ar kad ši Asociacijos Privatumo politika atitiktų
pasikeitusį teisinį reguliavimą, esant poreikiui, Privatumo politika gali būti keičiama bet kuriuo
metu. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų Interneto
svetainėje. Jei bus padaryti esminiai Privatumo politikos pakeitimai, apie tai bus pranešame
Internetinėje svetainėje. Nepaisant to, Jums reikėtų kartais patikrinti šį puslapį, susipažinti su
Privatumo politikos nuostatomis ir įsitikinti, kad Jus tenkina aktuali Privatumo politikos versija.

