Duomenų apsauga
Jūsų asmens duomenų saugumo ir privatumo apsauga yra labai svarbi
„voestalpine AG“, voestalpine-Strasse 1, A-4020 Linz (toliau – mes ir mums) ir jos
dukterinėms įmonėms (visos kartu – „voestalpine“). „voestalpine“ laikosi
galiojančių

teisinių

asmens

duomenų

apsaugos,

tinkamo

tvarkymo

ir

konfidencialumo reglamentų, ypač Austrijos duomenų apsaugos įstatymo (DSG),
ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR, angl. GDPR) ir Austrijos
telekomunikacijų įstatymo (TKG).
Ši duomenų apsaugos politika paaiškina mūsų vykdomo asmens duomenų rinkimo
ir naudojimo, kai jūs apsilankote mūsų svetainėje www.voestalpine.com (toliau –
Bendrovės svetainė) ir ja naudojatės, pobūdį, apimtį bei paskirtį.

Asmens duomenys
Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, susijusi su duomenų subjektu (fiziniu
asmeniu), kuris gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai identifikuojamas (pvz., vardas ir
pavardė, el. pašto adresas arba IP adresas).

Kontaktiniai duomenys
Jums susisiekus su mumis el. paštu, telefonu arba faksu, mes tvarkysime jūsų
pateiktus asmens duomenis (el. pašto adresą, vardą ir pavardę, telefono numerį,
fakso numerį, jūsų užklausą ir susijusius dokumentus) jūsų užklausos nagrinėjimo
tikslu.

Naujienlaiškiai
Mūsų svetainėje turite galimybę užsiprenumeruoti mūsų naujienlaiškį. Šiuo tikslu
mums reikia kreipimosi į jus formos, jūsų vardo ir pavardės, jūsų el. pašto adreso ir
jūsų sutikimo, kad sutinkate gauti naujienlaiškį bei kad būtų tvarkomi jūsų asmens
duomenys.

Slapukai

Mūsų svetainėje naudojami slapukai, leidžiantys atpažinti jūsų naršyklę jums vėl
sugrįžus į mūsų svetainę. Slapukai – tai maži tekstiniai failai, kuriuos naršyklė
išsaugo jūsų prietaise. Tai leidžia optimaliai pritaikyti svetainę jūsų interesams.
Jeigu nenorite, kad jūsų kompiuteryje būtų išsaugoti slapukai, galite nustatyti
naršyklę taip, kad būtumėte įspėti, kai yra sukuriami slapukai, ir galėtumėte
nuspręsti, ar leisti juos išsaugoti kiekvienu konkrečiu atveju. Taip pat naršyklėje
galite išjungti slapukų naudojimą. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad tokiu atveju
negalėsite visapusiškai naudotis visomis svetainės funkcijomis.

„Google Analytics“
Šioje svetainėje naudojamasi „Google Inc.“ (toliau – „Google“) žiniatinklio analizės
paslauga „Google Analytics“. „Google Analytics“ naudoja slapukus, kurie yra jūsų
kompiuteryje išsaugojami tekstiniai failai, skirti analizuoti kaip jūs naudojatės
svetaine. Slapuko surinkta informacija apie jūsų naudojimąsi šia svetaine
paprastai perduodama „Google“ serveriui JAV ir ten saugoma. Mes naudojame
„Google Analytics“ tik su aktyvuotu IP adreso anonimizavimu. Tai reiškia, kad
Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose valstybėse, kurios yra Europos
ekonominės erdvės sutarties šalys, „Google“ sutrumpina jūsų IP adresą prieš jo
perdavimą. Tik išskirtiniais atvejais visas IP adresas bus persiųstas į „Google“
serverį JAV ir sutrumpintas ten. Svetainės operatoriaus vardu „Google“ naudos šią
informaciją, siekiant įvertinti jūsų naudojimąsi svetaine ir parengti ataskaitas apie
svetainės veiklą bei teikti svetainės operatoriui kitas paslaugas, susijusias su
svetainės ir interneto naudojimu. Jūsų naršyklės persiųstas IP adresas naudojant
„Google analytics“ nebus susiejamas su kitais „Google“ duomenimis. Galite
atsisakyti naudoti slapukus, pasirinkdami tinkamus nustatymus savo naršyklėje,
tačiau atkreipkite dėmesį, kad šiuo atveju negalėsite visapusiškai naudotis visomis
svetainės funkcijomis. Taip pat galite užkirsti kelią „Google“ rinkti ir tvarkyti
slapuko surinktus duomenis, pagrįstus jūsų svetainės (įskaitant jūsų IP adresą)
naudojimusi, atsisiųsdami ir įdiegdami naršyklės papildinį, paspaudę šią nuorodą:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en). Dėl platesnės informacijos
apie

paslaugos

teikimo

sąlygas

ir

duomenų

http://www.google.com/analytics/terms/us.html
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=us.

apsaugą

žr.

Teisinis pagrindas, duomenų saugojimo terminai
Duomenų tvarkymas vykdomas remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktu
(sutikimas) ir (ar) f punktu (teisėtas interesas).
Tvarkomi

asmens

duomenys

naudojami

statistinės

analizės

ir

svetainės

eksploatavimo, apsaugos ir optimizavimo (teisėto intereso) tikslais. Bet koks kitas
jūsų asmens duomenų naudojimas (pvz., naujienlaiškių siuntimas) vykdomas tik
gavus jūsų sutikimą.
Jeigu nėra aiškiai kitaip nurodyta jūsų asmens duomenų rinkimo metu (pvz.,
sutikimo deklaracijoje), jūsų asmens duomenys bus ištrinti (arba anonimizuoti),
jeigu asmens duomenų saugojimas yra nebereikalingas pradiniais tikslais, kuriais
jie buvo surinkti, ir jeigu mes neturime įstatymuose numatytų (su mokesčių ar
komercine teise susijusių) įsipareigojimų toliau saugoti duomenis.

Asmens duomenų perdavimas ir atskleidimas
Be jūsų sutikimo mes neperduosime jūsų asmens duomenų, surinktų remiantis jūsų
naudojimusi svetaine, trečiosioms šalims, nebent to reikėtų mūsų pareigų
vykdymui arba to reikalautų įstatymai / valdžios institucijos.
„voestalpine“ pasitelkia duomenų tvarkytojus

(paslaugų teikėjus) asmens

duomenims tvarkyti (pvz., pagal IT priežiūros sutartį). Šie duomenų tvarkytojai
pagal sutartį privalo laikytis galiojančių duomenų apsaugos reglamentų.

Socialiniai papildiniai
Šioje svetainėje naudojami socialinių tinklų „Facebook“, „Twitter“ ir „ Google+“
papildiniai / funkcijos. Jie yra deaktyvuojami pagal nutylėjimą dėl duomenų
apsaugos priežasčių. Norėdami jais naudotis, turite juos aktyvuoti. Prieš juos
aktyvuodami, atkreipkite dėmesį į šią informaciją apie individualius paslaugų
teikėjus:
„Facebook“

Šioje svetainėje naudojami socialiniai papildiniai iš socialinio tinklo facebook.com,
kurio operatorė yra „Facebook Inc.“, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA
94304, USA. Aktyvavus šį papildinį, užmezgamas tiesioginis ryšys tarp jūsų
naršyklės ir „Facebook“ serverio. „Facebook“ gauna informaciją, kad jūs (jūsų IP
adresas) lankėtės mūsų svetainėje. Jeigu, būdami prisijungę prie savo „Facebook“
paskyros, paspausite „Facebook“ tinkle mygtuką „Like“, mūsų svetainės turinys
gali būti susietas tiesiogiai su jūsų „Facebook“ profiliu. Tai leidžia „Facebook“
susieti apsilankymą mūsų svetainėje su jūsų naudotojo paskyra. Atkreipkite
dėmesį, kad mes kaip svetainės paslaugos teikėjas negauname jokios informacijos
apie perduodamų duomenų turinį arba tai, kaip „Facebook“ naudoja šiuos
duomenis. Daugiau informacijos pateikiama „Facebook“ duomenų politikoje
adresu: http://facebook.com/policy.php. Jeigu nenorite, kad „Facebook“ susietų
jūsų apsilankymą mūsų svetainėje su jūsų „Facebook“ paskyra, atsijunkite iš savo
„Facebook“ paskyros.
„Twitter“
Mūsų svetainėje yra integruotos „Twitter“ funkcijos. Šias funkcijas teikia „Twitter
Inc.“, Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Jums
naudojantis „Twitter“ ir „retweet“ (kito asmens citavimo) funkcija, jūsų lankomos
svetainės bus susietos su jūsų „Twitter“ paskyra, ir apie jas sužinos kiti naudotojai.
Duomenys taip pat perduodami „Twitter“. Atkreipkite dėmesį, kad mes kaip
svetainės paslaugos teikėjas negauname jokios informacijos apie perduodamus
duomenis arba tai, kaip juos naudoja „Twitter“. Dėl detalesnės informacijos žr.
„Twitter“ privatumo politiką adresu: http://twitter.com/policy.
„Google+“
„Google +1“ mygtukas leidžia jums paskelbti informaciją visame pasaulyje.
„Google +1“ mygtukas pateikia jums ir kitiems naudotojams „Google“ ir mūsų
partnerių suasmenintą turinį.

„Google“ išsaugoma tiek informacija, kurią

pateikėte kaip +1 turinį, tiek informacija apie puslapį, kurį žiūrėjote, kai
paspaudėte +1. Jūsų +1 kartu su profilio pavadinimu ir nuotrauka gali būti rodomi
„Google“ paslaugose, pvz., paieškos rezultatuose, jūsų „Google“ profilyje arba
kitose vietose svetainėse bei reklamose.

„Google“ įrašo informaciją apie jūsų +1 veiklą, kad galėtų pagerinti jums ir kitiems
asmenims teikiamas „Google“ paslaugas. Norėdami pasinaudoti „Google +1“
mygtuku, jums reikia turėti visuotinai matomą, viešą „Google“ profilį, kuriame turi
būti nurodytas pasirinktas profilio pavadinimas. Šis pavadinimas naudojamas
visose „Google“ paslaugose. Kai kuriais atvejais šis pavadinimas taip pat gali
pakeisti kitą pavadinimą, kurį naudojote, dalindamiesi turiniu per jūsų „Google“
paskyrą. Jūsų „Google“ profilio tapatybę gali matyti naudotojai, kurie žino jūsų el.
pašto adresą arba turi kitos informacijos apie jus, kuria remiantis galima nustatyti
jūsų tapatybę. Be pirmiau aprašytų tikslų jūsų pateikiama informacija bus
naudojama pagal galiojančią „Google“ privatumo politiką. „Google“ gali
paskelbti apibendrintą statistiką apie naudotojų +1 veiklą arba dalintis ja su
naudotojais ir partneriais, pvz., leidėjais, reklamuotojais arba susijusiomis
svetainėmis.

Jūsų teisės, kontaktiniai duomenys
Apibendrinus, jūs turite prieigos teisę, teisę ištaisyti arba ištrinti duomenis, apriboti
duomenų tvarkymą, teisę į duomenų perkeliamumą ir teisę prieštarauti duomenų
tvarkymui. Jeigu jūsų asmens duomenų tvarkymas yra pagrįstas jūsų sutikimu,
turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą. Sutikimo atšaukimas neturės
poveikio duomenų tvarkymo, pagrįsto sutikimu, teisėtumui iki jo atšaukimo. Taip
pat turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai.
Dėl bet kokių klausimų, susijusių su duomenų privatumu ir pirmiau išvardytų teisių
įtvirtinimu, susisiekite su „voestalpine“ duomenų apsaugos organizacija adresu:
group-dataprotection@voestalpine.com.
Ši duomenų apsaugos politika bus kartkartėmis peržiūrima.

