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INTERNETO SVETAINĖS PRIVATUMO POLITIKA
Raseinių rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir
asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo
bei kitų principų. Ši Privatumo politika taikoma asmens duomenų, kuriuos Jūs pateikiate
naudodamiesi interneto svetaine www.raseiniai.lt (toliau – svetainė), tvarkymui bei paaiškina, kaip ir
kodėl Administracija tvarko Jūsų pateiktus asmens duomenis.
PAGRINDINĖS PRIVATUMO POLITIKOJE NAUDOJAMOS SĄVOKOS
Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė yra žinoma
arba gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta pasinaudojant asmens duomenimis, tokiais kaip
vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, elektroninio pašto adresas, buvimo vietos duomenys, IP
adresas ir kt.
Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio tapatybė yra žinomas arba gali būti tiesiogiai ar
netiesiogiai nustatyta pasinaudojant asmens duomenimis.
Tvarkymas – tai bet koks su asmens duomenimis atliekamas veiksmas ar veiksmų rinkinys
(rinkimas, įrašymas, naudojimas, susipažinimas, saugojimas, atskleidimas ir kt.).
Reglamentas – 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 ir
kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)“ (toliau Reglamentas (ES) 2016/679).
Duomenų valdytoja – Raseinių rajono savivaldybės administracija, V.Kudirkos g. 5, Raseiniai,
juridinio asmens kodas 288740810.

KOKIAIS TIKSLAIS IR KOKIUS ASMENS DUOMENIS TVARKOME
Administracija interneto svetainės pagalba renka ir toliau tvarko Jūsų asmens duomenis šiais tikslais:
1) Naujienų ir skelbimų prenumeratos užsakymo administravimo ir informacijos apie
Administracijos veiklą pateikimo prenumeratoriams tikslu tvarkome Jūsų pateiktą
elektroninio pašto adresą, IP adresą, prenumeratos užsakymo datą ir laiką, Administracijos
informacijos pateikimo datą ir laiką, turinį.
2) Atsakymų į užduotus klausimus ar pateiktus pasiūlymus svetainės skiltyje „Klausimai –
pasiūlymai“ pateikimo tikslu tvarkome Jūsų pateiktą elektroninio pašto adresą, IP adresą,
klausimo, pasiūlymo pateikimo datą, laiką ir turinį, Administracijos atsakymo pateikimo datą
ir laiką, turinį.
3) Žemės nuomos mokesčio ir mokesčių už atliekų tvarkymą administravimo mokesčių
mokėtojų savitarnoje tikslu tvarkome Jūsų vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą,
slaptažodį, informaciją apie priskaičiuotus ir sumokėtus mokesčius, skolas, permokas,
mokėjimo datą, IP adresą.

4) Paslaugų teikimo elektroniniu būdu tikslu tvarkome registruotų svetainės lankytojų asmens
duomenis vardą, pavardę, adresą, elektroninio pašto adresą, telefono ryšio numerį,
prisijungimo vardą, slaptažodį, IP adresą, informaciją, susijusią su teikiama paslauga.
5) Siekdami užtikrinti, kad galėtumėte naudotis interneto svetaine ir gauti informacinės
visuomenės paslaugas, siekdami pagerinti svetainės veikimą ir naudojimąsi paslaugomis,
tvarkome interneto svetainės lankytojų asmens duomenis, kuriuos gauname slapukų pagalba.
Išsami informacija apie slapukų naudojimą pateikiama skyriuje ,,Slapukai”.
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TEISĖTUMO SĄLYGOS
Jūsų pateiktus asmens duomenis tvarkome remiantis šiais teisiniais pagrindais:
1) Prenumeratos užsakymo administravimo ir informacijos apie Administracijos veiklą
pateikimo prenumeratoriams tikslu asmens duomenis tvarkome Jūsų sutikimu.
2) Atsakymų į užduotus klausimus ar pateiktus pasiūlymus svetainės skiltyje „Klausimai –
pasiūlymai“ pateikimo tikslu asmens duomenis tvarkome Jūsų sutikimu.
3) Žemės nuomos mokesčio ir mokesčių už atliekų tvarkymą administravimo mokesčių
mokėtojų savitarnoje tikslu asmens duomenis tvarkome Jūsų sutikimu ir užtikrindami, kad
būtų įvykdyta teisės aktuose įtvirtinta teisinė prievolė.
4) Registruotų svetainės lankytojų asmens duomenis paslaugų teikimo elektroniniu būdu tikslu
tvarkome Jūsų sutikimu.
5) Slapukų pagalba surinktus asmens duomenis tvarkome remiantis Jūsų sutikimu ir vykdant
Administracijai pavestas funkcijas.
ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS
Jūsų asmens duomenų neteikiame tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:
1) jei yra Jūsų sutikimas;
2) Jūsų asmens duomenis teikti tretiesiems asmenims įpareigoja įstatymai ir kiti teisės aktai;
3) teisėsaugos institucijoms pagal jų prašymus teisės aktų nustatyta tvarka.
Jūsų asmens duomenis galime perduoti mūsų pasirinktiems paslaugų teikėjams (IT sistemų priežiūros
bendrovėms, interneto svetainės talpinimo paslaugas teikiančioms bendrovėms, duomenų saugojimo
paslaugas teikiančioms įmonėms ir pan.). Mūsų pasirinkti paslaugų teikėjai Jūsų asmens duomenis
tvarko Administracijos vardu ir pagal Administracijos nurodymus.
ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMAS IR ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS
Tvarkydami Jūsų asmens duomenis įgyvendiname reikiamas organizacines ir technines asmens
duomenų saugumo priemones siekiant apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto
atskleidimo ar kitokio neteisėto tvarkymo.
Jūsų duomenis saugosime ne ilgiau, nei tai būtina atitinkamiems duomenų tvarkymo tikslams pasiekti
arba kol atšauksite sutikimą. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima
būtų atstatyti.
JŪSŲ TEISĖS
Jūs teisės aktų nustatyta tvarka turite:
1) teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą;
2) teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir gauti jų kopiją;
3) teisę reikalauti ištaisyti netikslius asmens duomenis;

4) teisę reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą;
5) teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis, jei tai galima pagrįsti viena iš Reglamente įtvirtintų
sąlygų;
6) teisę atšaukti duotą sutikimą tvarkyti Jūsų pateiktus asmens duomenis;
7) teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai;
8) teisę į asmens duomenų perkeliamumą;
9) teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu.
Savo teises galite įgyvendinti kreipdamiesi į Administraciją adresu V.Kudirkos g. 5, Raseiniai arba į
Administracijos duomenų apsaugos pareigūną el. paštu regina.klevinskiene@raseiniai.lt.
Kaip tai padaryti, galite sužinoti susipažinę su duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka, kuri yra
paskelbta Administracijos interneto svetainėje, skiltyje ,,Asmens duomenų apsauga”.
Jeigu turite klausimų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu arba turite pasiūlymų, prašome
susisiekti su Administracijos duomenų apsaugos pareigūnu tel. (8 428) 41 565, el.
paštas: regina.klevinskiene@raseiniai.lt.
SLAPUKAI
Slapukai (angl. cookies) yra tekstiniai failai, saugomi Jūsų įrenginio (pvz., kompiuterio, mobiliojo
telefono, planšetės) naršyklėje (pvz., „Internet Explorer“, „Firefox“ ir kt.), kai Jūs naršote svetainėje
ir renkantys informaciją apie Jūsų naršymą svetainėje.
Jums pirmą kartą apsilankius svetainėje, slapukai perkeliami į Jūsų kompiuterį ir vėliau naudojami
kompiuteriui identifikuoti. Tai įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, palengvinanti naršymą Jūsų
jau lankytame tinklalapyje ir supaprastinanti prieigą prie skelbiamos informacijos.
Svetainėje slapukus mes naudojame, siekiant:
1) užtikrinti svetainės veikimą, jos funkcionalumą ir efektyvumą;
2) užtikrinti patogų naudojimąsi interneto svetaine;
3) padidinti svetainės veikimo greitį ir saugumą.
Slapukų pagalba yra tvarkomas Jūsų IP adresas, naršymo informacija, tokia kaip aplankytos interneto
svetainės sritys ar tinklalapyje praleistas laikas.
Techniniai slapukai yra būtini, kad galėtume teikti tam tikras Svetainės paslaugas ir Jūs galėtumėte
naršyti ir naudotis Svetainės funkcijomis.
Svetainėje naudojame statistinius slapukus, kurių pagalba gautą informaciją naudojame tam, kad
galėtume patobulinti svetainės funkcionalumus ir pagerinti naudojimąsi svetaine.
Daugiau informacijos apie slapukus, kurie naudojami Svetainėje, ir tikslus, kuriais jie naudojami,
galite rasti žemiau pateiktoje lentelėje:
Slapuko pavadinimas
PHPSESSID

Slapuko tikslas

Slapuko saugojimo
terminas

Užtikrina, kad tinkama Naršymo sesijos metu
svetainė būtų įkelta pagal
naršyklės pateiktą užklausą

__utm.gif

"Google Analytics"
stebėjimo kodas, kuriame
įrašoma informacija apie
lankytojo naršyklę ir
kompiuterį

Naršymo sesijos metu

__utma

Renka informaciją apie tai,
kiek kartų naudotojas
aplankė svetainę

2 metus

__utmb

Registruojama laiko žyma
su tiksliu laiku, kada
vartotojas pasiekė svetainę

Naršymo sesijos metu

__utmc

Registruojama laiko žyma
su tiksliu laiku, kada
vartotojas palieka svetainę

Naršymo sesijos metu

__utmt

Naudojamas norint padidinti
serverio užklausų greitį

Naršymo sesijos metu

__utmz

Renka duomenis apie tai, iš
kur atsirado naudotojas,
kokia paieškos sistema buvo
naudojama, kokia nuoroda
buvo spustelėta ir koks
paieškos terminas buvo
naudojamas

6 mėnesius

Savo naršyklėje slapukų nustatymus galite pakeisti bet kuriuo metu, tačiau tokiu atveju kai kurios
Svetainės funkcijos gali neveikti. Visose naršyklėse (pvz., „Internet Explorer“, „Firefox“ ir kt.)
numatyta galimybė ištrinti slapukus. Detalesnės instrukcijos priklauso nuo Jūsų naudojamos
naršyklės. Jeigu naudojate kelias naršykles, nustatymo parametrus turite sureguliuoti visose
naršyklėse.
Informaciją apie tai, kaip galite pakeisti savo naršyklės nustatymus, rasite
apsilankę www.aboutcookies.org arba www.allaboutcookies.org.
Jeigu Jus domina informacija apie kitą Administracijos atliekamą asmens duomenų tvarkymą, galite
susipažinti su Asmens duomenų tvarkymo Raseinių rajono savivaldybės administracijoje tvarkos
aprašu, kurį galite rasti interneto svetainės skiltyje „Asmens duomenų apsauga“.
_______________

