FITPASSU PRIVATUMO POLITIKA
„Fitpassu“, UAB (toliau – „Fitpassu“ arba „mes“) asmens duomenų apsaugos klausimai yra itin svarbūs, todėl
įsipareigojame visapusiškai gerbti ir saugoti kiekvieno Fitpassu platformos Naudotojo (-os) privatumą ir
asmens duomenis tvarkyti atsakingai - pagal taikomų teisės aktų reikalavimus ir vadovaudamiesi aukščiausiais
etikos standartais.

BENDROSIOS NUOSTATOS
Ši privatumo politika (toliau – „Politika“) reglamentuoja Fitpassu kaip duomenų valdytojo atliekamą asmens
duomenų tvarkymą tiek automatizuotomis, tiek neautomatizuotomis priemonėmis.
Ši Politika yra skirta asmenims, kurie naudojasi ar ketina naudotis Fitpassu mobiliąja programėle (toliau –
„Programėlė“) ir Fitpassu interneto svetaine www.fitpassu.com (toliau – „Interneto svetainė“), toliau –
„Naudotojai“
Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę
galima nustatyti (toliau - „Duomenų subjektas“);
Kad galėtume suteikti kokybiškas paslaugas Jums kaip savo Naudotojui (-ai), mums reikalingi Jūsų asmens
duomenys.
Fitpassu surinks ir toliau tvarkys Jūsų asmens duomenis tik tada ir tik tokius, kurių reikia siekiant tikslų, dėl
kurių jie tvarkomi ir yra toliau aprašyti šioje Politikoje.

Fitpassu tvarkomos pagrindinės asmens duomenų kategorijos:
•

Tapatybės duomenys
◦

•

Tai įtrauktų tokius duomenis kaip:
▪

Paslaugos teikėjo pavadinimas (vardas ir pavardė, jei fizinis asmuo)

▪

Registracijos kodas (asmens kodas, jei fizinis asmuo)

▪

Paslaugos teikėjo nuotraukos

▪

Platformos naudotojo vardas (ir prisijungimo duomenys)

Kontaktiniai duomenys
◦

Tai įtrauktų tokius duomenis kaip:
▪

Paslaugos teikėjo el. paštas

▪

Paslaugos teikėjo telefono numeris

▪

Paslaugos teikėjo administruojančių asmenų el. paštai

▪

Paslaugos teikėjo adresas

▪
•

•

Finansiniai
◦

Mokėjimų kortelės duomenys nėra saugomi ir yra saugiai apdorojami Stripe mokėjimų sistemos.

◦

Paslaugos teikėjo atsiskaitomoji sąskaita

◦

Paslaugos teikėjo individualios veiklos / verslo liudijimo pažymos numeris / kopija

Statistiniai duomenys apie naudojimąsi platforma
◦

•

Platformos naudotojo el. paštas

Tai apima informaciją apie tai, kaip naudojate platformą, kaip naudojate paslaugas ir informaciją.

Platformos naudotojų sutikimai
◦

Apima jūsų pageidavimus gauti tiesioginę reklamą iš mūsų ir mūsų trečiųjų šalių.

Duomenys, reikalingi suprasti Jūsų poreikius, atpažinti ir pasiūlyti Jums labiausiai tinkančią paslaugą.
Pirmiausia naudojame Jūsų asmens duomenis, siekdami padėti Jums surasti labiausiai Jūsų poreikius
atitinkančią paslaugą.
Jūsų asmens duomenis taip pat galime panaudoti šiems tikslams:
•

ištirti ir atsakyti į jūsų ar kitų asmenų pateiktus klausimus ar nusiskundimus dėl mūsų platformos,
produktų ar paslaugų

•

siekdami stebėti, gerinti ir apsaugoti savo platformą ir paslaugas, taip pat suasmeninti platformą,
paslaugas (taip pat savo partnerių) pagal jūsų poreikius remdamiesi jūsų pateikta informacija ir
informacija apie naudojimąsi mūsų platforma.

•

administruoti jūsų paskyrą

•

atlikti vidinius tyrimus ir analizę, kad galėtumėme įvertinti, kaip naudojamasi mūsų platforma,
paslaugomis ir kaip sekasi mūsų verslui

•

atlikti rinkos tyrimus ir klientų apklausas

•

sujungti ir skelbti įvertinimus apie mūsų partnerių siūlomas paslaugas ir naudoti juos reklamos
kampanijoms

Suteikdami Fitpassu savo asmens duomenis, Jūs patvirtinate, kad įsipareigojate laikytis šios Privatumo politikos nuostatų (išskyrus dėl duomenų tvarkymo veiksmų, kuriems reikės atskiro Jūsų sutikimo). Naudotojai (os) laikomi susipažinę su Privatumo politika ir įsipareigoję laikytis jos nuostatų, kai registruodamiesi Fitpassu
programėlėje. Su Privatumo politika galima pakartotinai susipažinti bet kuriuo metu Fitpassu programėlėje ir
interneto svetainėje www.fitpassu.com.

TEISINIS PAGRINDAS
Fitpassu tvarko asmens duomenis, vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų
judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau –
„Reglamentas (ES) 2016/679“), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos
Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir
apsaugą, nuostatomis, taip pat duomenų apsaugos priežiūros institucijų nurodymais.
Fitpassu renka bei toliau tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu – Jūsų sutikimu, kai tvarkyti asmens duomenis Fitpassu įpareigoja atitinkami teisės aktai bei kai asmens duomenis reikia
tvarkyti dėl Fitpassu teisėto intereso (tik jei Duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl
kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, nėra už jį viršesni).
Paprastai teisinis pagrindas tvarkyti asmens duomenis yra Jūsų sutikimas, kuris turi būti duotas laisva valia,
konkretus ir nedviprasmiškas, tinkamai informuojantis apie konkretų(-čius) asmens duomenų tvarkymo tikslą(-us).
Fitpassu Naudotojas (-a) ar potencialus Naudotojas (-a) yra atsakingas, kad jo/jos pateikti asmens duomenys
būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia jo/jos pateikti asmens duomenys, ji/jis privalo apie tai
informuoti Fitpassu. Fitpassu nebus atsakinga už žalą, atsiradusią asmeniui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl
to, kad Naudotojas ar potencialus Naudotojas nurodė neteisingus, netikslius ir (ar) neišsamius asmens
duomenis arba nesikreipė dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.

ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS KITIEMS ASMENIMS
Fitpassu laikosi konfidencialumo pareigos Naudotojų asmens duomenų atžvilgiu. Mes galime pateikti Jūsų
asmens duomenis kitiems (trečiai šaliai, kuri yra atsakinga už jūsų Fitpassu programelėjė užsakytos
paslaugos sklandų veikimą) tik norėdami suteikti jūsų užsakytas paslaugas, apdoroti mokėjimo operacijas,
suteikti klientų aptarnavimo paslaugas, pateikti savo turinį ir reklamas, bei norėdami jus informuoti apie
svarbius pasikeitimus mūsų platformoje.

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS
Jūs turite šias žemiau nurodytas Duomenų subjektų teises:

Jūsų teisė

Aprašymas

Teisė susipažinti Jūs galite kreiptis į mus su prašymu:
su savo asmens

•

patvirtinti, kad tvarkome Jūsų asmens duomenis;

•

pateikti Jums šių duomenų kopiją;

•

suteikti informaciją apie tvarkomus Jūsų asmens duomenis, pavyzdžiui, kokius

duomenimis

Jūsų asmens duomenis renkame, kokiu tikslu juos tvarkome, kam ir kokiu tikslu
juos teikiame, atskleidžiame, ar šiuos duomenis perduodame už Europos
Sąjungos ribų, kokias saugumo priemones jiems taikome ir kitą informaciją
apie Jūsų asmens duomenis.
Teisė

reikalauti

Jei Jūs, susipažinę su savo asmens duomenimis, nustatote, kad

ištaisyti asmens

Jūsų asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, ir

duomenis

kreipiatės į mus, Jūsų asmens duomenis patikrinsime ir Jūsų
prašymu, ištaisysime netikslius duomenis ir / ar papildysime
neišsamius asmens duomenis.
Jūs galite kreiptis į mus su prašymu ištrinti Jūsų asmens
duomenis šiais atvejais:

Teisė
ištrinti

reikalauti

•

asmens

kai jie nebėra reikalingi įgyvendinti tikslams, kuriems jie buvo surinkti arba
kitaip tvarkomi;

duomenis („teisė
būti pamirštam“)

•

kai Jūs atšaukėte savo sutikimą (jei Jūsų asmens duomenų tvarkymas buvo
pagrįstas sutikimu);

•

kai pasinaudojote teise nesutikti, kad mes tvarkytume su Jumis susijusius
asmens duomenis.

•

kai manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ir kt.

Mes neprivalome įgyvendinti Jūsų prašymo ištrinti Jūsų asmens duomenis, jeigu Jūsų
asmens duomenų tvarkymas yra būtinas, siekiant įvykdyti teisinę prievolę, numatytą
Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose, taip pat siekiant pareikšti,
vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.

TIESIOGINĖ RINKODARA
Jums išreiškus aiškų sutikimą ar nesutikimą, Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi tiesioginės rinkodaros
tikslais. Jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi tokiais
tikslais.
Fitpassu nebetvarko (nedelsiant sunaikina) Jūsų asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais, kai tik
Duomenų subjektas paprieštarauja duomenų tvarkymui tokiu tikslu.
Jūsų atsisakymas gauti pasiūlymus ir naujienas nesutrukdys Jums naudotis mūsų teikiamomis paslaugomis,
tačiau tai reikš, kad mes negalėsime teikti Jums naudingų pasiūlymų ir bendrosios informacijos. Apie
nesutikimą arba savo sutikimo atšaukimą, Jūs galite mus informuoti el. paštu fitpassu@gmail.com.
Tiesioginės rinkodaros tikslais Fitpassu aktyviai naudoja Jūsų asmens duomenis 3 metus nuo sutikimo davimo
momento, išskyrus, jei Jūs atšaukiate savo sutikimą.

SLAPUKAI
Fitpassu programėlėje ir interneto svetainėje norime pateikti Jums pritaikytą informaciją ir funkcijas. Tam
reikalingi slapukai (angl. cookies) – maži tekstiniai dokumentai, turintys unikalius identifikacijos numerius, kurie
yra perduodami į Jūsų kompiuterį ar išmanųjį įrenginį. Slapukus naudojame atpažindami Jus, kaip ankstesnį
mūsų svetainės ir programėlės lankytoją ir analizuodami lankomumo statistiką.
Platformoje mes naudojame slapukus, tačiau su slapukais susijusi informacija nenaudojama jūsų tapatybei
nustatyti, o surinktus duomenis apie naudojimąsi svetaine visiškai kontroliuojama. Visa slapukų renkama
informacija yra bendrojo pobūdžio, todėl anoniminė. Ji naudojama tik svetainės veiklai pagerinti ir agreguotai
analitikai.
Jūs turite galimybę pasirinkti, norite ar nenorite priimti slapukus: Jums įėjus į Fitpassu svetainę www.fitpassu.com, pamatysite pranešimą, informuojantį apie slapukų naudojimą bei prašantį duoti sutikimą. Jums
nepažymėjus, kad sutinkate dėl slapukų naudojimo negalėsite naudotis Fitpassu internetine svetaine.
AKTUALI APIBENDRINTA INFORMACIJA
Fitpassu ekosistemos tikslas yra supaprastinti naudotojo lankymosi būdą įvairiose sporto institucijuose.
Fitpassu paprastai gauna asmens duomenis iš pačių Naudotojų, Naudotojui(-ai) pateikus juos Programėlėje
ir/ar interneto svetainėse https://www.fitpassu.com.

PAKEITIMAI
Fitpassu šią Privatumo politiką gali pasikeisti bet kuriuo metu, tokiu atveju naujausia jos versija visada bus
prieinama mūsų platformoje (Android/iOS programėlėse bei Internetiniame puslapyje). Visuomet sieksime šią
Privatumo politiką padaryti kuo aiškesnę ir suprantamesnę. Jei turite pastabų ir pasiūlymų, kaip galėtume
atnaujinti ar
pagerinti šią Politiką, būsime dėkingi, jei parašysite mums el. paštu
fitpassu@gmail.com.
Jeigu turite klausimų ar manote, kad šioje Privatumo politikoje nėra atsakyta į Jums rūpimus klausimus,
prašome susisiekti su mumis el. paštu fitpassu@gmail.com.

