VIDAUS NAUDOJIMO

Svetainės naudojimosi ir privatumo taisyklės
Bendrosios nuostatos
1. Svetainės www.innovationhub.lt (toliau – Svetainė) naudojimo ir privatumo taisyklės (toliau –
Taisyklės) nustato naudojimosi Svetaine sąlygas bei pagrindinius asmens duomenų apsaugos
principus, kuriais vadovaudamasis Svetainės valdytojas „Lietuvos energija“, UAB, juridinio
asmens kodas .........., registruotos buveinės adresas Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius (toliau –
Bendrovė), tvarko Svetainės lankytojų (toliau – Vartotojas) asmens duomenis.
2. Vartotojai - asmenys, kurie naudojasi Svetaine, prisijungdami, registruodamiesi Svetainėje ir (ar)
ja naudodamiesi patvirtina, kad yra tinkamai susipažinę su Taisyklėmis bei sutinka, kad informacijos
(įskaitant asmens duomenis) pateikimas ir (ar) kitoks jos tvarkymas Svetainėje būtų laikomas
tinkamu sutikimo davimu Bendrovei tvarkyti tokią informaciją tiek, kiek yra reikalinga Svetainei valdyti
ir funkcionavimui užtikrinti bei Svetainės paslaugoms teikti.
3. Svetainės paslaugos – informacinės paslaugos, susijusios su Bendrovės naujienomis, renginiais,
informacija Bendrovės inovacijų srityje.
4. Bendrovė turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles apie tai paskelbdama Svetainėje. Taisyklių
pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Svetainėje dienos. Jei po Taisyklių pakeitimo ar papildymo
Vartotojas nepatvirtina, kad sutinka su nauja Taisyklių redakcija, Vartotojas nebegali naudotis
Svetainės paslaugomis.
Teikiamos paslaugos ir duomenų teisingumas
5. Asmuo gali naudotis Svetainės paslaugomis tiek užsiregistruodamas, tiek be registracijos.
Registracija būtina, asmeniui pageidaujant dalyvauti Bendrovės renginiuose (pvz., hakatonuose).
Asmuo gali registruotis tik savo vardu, nurodydamas teisingus ir tikslius savo duomenis: el. pašto
adresą (kaip prisijungimo vardą), prisijungimo slaptažodį, telefono numerį, savo vardą ir pavardę.
Asmeniui jo nurodytu el. paštu išsiunčiama nuoroda, kurią asmeniui paspaudus registracija
Svetainėje yra patvirtinama, o jo sukurta paskyra aktyvuojama.
6. Bendrovė nėra atsakinga už trečiųjų asmenų vykdomą neteisėtą Vartotojų duomenų tvarkymą ar
Vartotojo asmens duomenų saugumo pažeidimą, kurie įvyksta dėl paties Vartotojo kaltės ar
neatsargumo, Vartotojui nesilaikant Taisyklių ar teisės aktų reikalavimų.
7. Jeigu Bendrovė abejoja Vartotojo pateiktų asmens duomenų teisingumu, ji gali sustabdyti šių
Vartotojų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti. Bendrovė
patikslinusi Vartotojo duomenis apie tai informuoja Vartotoją elektroniniu paštu.
8. Bendrovė turi teisę keisti, pildyti Svetainės funkcionalumą ir siųsti Vartotojui informacinius
pranešimus apie pasikeitusias paslaugų teikimo sąlygas bei kitą su Svetaine ar Bendrovės veikla
susijusią Vartotojui būtiną žinoti informaciją.
9. Bendrovė neįsipareigoja užtikrinti nepertraukiamo Svetainės veikimo, kadangi jos veikimui gali
daryti įtaką veiksniai, nepriklausantys nuo Bendrovės valios, tačiau įsipareigoja dėti visas protingas
pastangas, kad užtikrintų kuo sklandesnį Svetainės veikimą. Bendrovė visais atvejais neatsako už
pasekmes ar nuostolius, atsiradusius dėl minėtų Svetainės veiklos sutrikimų.
Asmens duomenų tvarkymas
10. Svetainėje Vartotojo pateikti asmens duomenys yra Bendrovės tvarkomi laikantis šių Taisyklių,
Bendrovės privatumo pranešimo, Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 ir kitų
asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.
11. Bendrovė užtikrina asmens duomenų konfidencialumą pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus
ir tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, skirtų apsaugoti asmens duomenis nuo neteisėtos
prieigos, atskleidimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo ar sunaikinimo ar kitokio neteisėto tvarkymo,
įgyvendinimą.
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12. Registracijos metu Vartotojo pateikti asmens duomenys (vardas, pavardė, elektroninio pašto
adresas) tvarkomi Vartotojo sutikimo pagrindu, Bendrovės renginio organizavimo tikslu, o taip pat
siekiant informuoti Vartotoją apie Bendrovės renginius ateityje.
Daugiau informacijos apie Bendrovės asmens duomenų tvarkymo taisykles galite rasti čia:
https://www.le.lt/index.php/kontaktai/privatumo-politika/4949

Slapukai ir jų naudojimas
18. Bendrovė, siekdama padaryti naudojimąsi šia svetaine greitesnį ir patogesnį, naudoja slapukus
(angl. cookies). Slapukai – tai nedidelis failas, siunčiamas ir įdiegiamas į svetainės lankytojo
kompiuterį. Įdiegtą informaciją Bendrovė naudoja asmeniui atpažinti bei svetainės lankomumo
statistikai stebėti.
19. Svetainėje naudojami slapukai gali būti trijų rūšių:
- Būtinieji: tokie slapukai yra būtini tam, kad asmuo galėtų žvalgytis po interneto svetainę ir naudotis
jos funkcijomis, tokiomis kaip prieiga prie saugių interneto svetainės sričių.
- Veikimą gerinantys: šie slapukai renka informaciją apie tai, kaip lankytojai naudojasi tam tikra
interneto svetaine, pavyzdžiui, kurie puslapiai lankomi dažniausiai ir ar lankytojai iš tinklalapių gauna
klaidų pranešimų. Šie slapukai nerenka informacijos, leidžiančios atpažinti svetainės lankytoją. Visa
šių slapukų renkama informacija yra bendrojo pobūdžio, todėl anoniminė. Ji naudojama tik svetainės
veiklai pagerinti.
- Funkciniai: šie slapukai leidžia interneto svetainei įsiminti jūsų pasirinktus dalykus (tokius, kaip
jūsų vardas, kalba ar regionas) ir pasiūlyti patobulintas, jums asmeniškai pritaikytas funkcijas. Šie
slapukai negali stebėti jūsų naršymo veiklos kitose interneto svetainėse.
20. Slapukai svetainėse yra naudojami, kai asmuo naršydamas svetainėje sutinka su slapukų
naudojimu. Asmuo gali bet kada atšaukti sutikimą pakeisdamas savo interneto naršyklės
nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros svetainės funkcijos gali neveikti.
Baigiamosios nuostatos
21. Visos teisės į Svetainę ir joje esančius kūrinius yra saugomos Lietuvos Respublikos įstatymais
ir kitais teisės aktais. Joks Svetainėje esantis turinys ir kitokia tekstinė, grafinė ar kitokio pobūdžio
informacija negali būti atgaminamas, padaromas viešai prieinamu arba platinamas be išankstinio
raštiško Bendrovės sutikimo.
22. Visais klausimais dėl Svetainėje teikiamų paslaugų ir Bendrovės vykdomų asmens duomenų
tvarkymo veiksmų prašome kreiptis raštu Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, el. paštu
info@leinnovationhub.com

