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UAB „INTELLECTUS KALBŲ CENTRAS“ TINKLAPIO SLAPUKŲ TVARKYMO 

POLITIKA 
 

 
Šiuo dokumentu mes išsamiai informuojame Jus apie mūsų tinklapio slapukų tvarkymą.  
 
Mums svarbi Jūsų asmens duomenų apsauga ir privatumas. 
 
Jūsų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 
2016/679 (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Asmens duomenų teisinės apsaugos 
įstatymu, o taip pat kitais teisės aktais. 
 
Asmens duomenys – tai bet kuri informacija apie Jus, kurią pateikiate Jūs pats, arba kurią gauname 
iš kitų šaltinių, ir kuri leidžia Jus identifikuoti. Tai gali būti jūsų vardas, pavardė, asmens kodas, 
kontaktinė informacija, informacija apie Jūsų su mumis sudarytas sutartis ir jų vykdymo istorija, 
naudojimosi mūsų paslaugomis (tiesiogiai ar internetu ar bet kokiomis kitomis priemonėmis) 
duomenys, mokymosi pažanga, lankomumas ir kt. 
 
Duomenų subjektas (Jūs) – tai fizinis asmuo (klientas, jo atstovas, šeimos narys ir pan.), kurio 
asmens duomenis mes gauname ir toliau naudojame. 
 
Įmonė – tai UAB „Intellectus kalbų centras“. 
 
Interneto svetainė, tinklapis – tai Įmonės tinklapis bei vartotojų paskyra su mokymo medžiaga. 
 
Kitos Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Bendrajame duomenų 
apsaugos reglamente ir kituose teisės aktuose. 
 
Tinklapio slapukai 
 
Mes renkame informaciją apie Jus naudodami slapukus (angl. cookies) ir panašias technologijas. 
Slapukai yra maži failai, kurie laikinai įrašomi į Jūsų įrenginio standųjį diską ir leidžia atpažinti Jus 
per kitus apsilankymus Svetainėje, išsaugoti asmens naršymo istoriją, parinktis, pritaikyti turinį, 
pagreitina Svetainėje vykdomas paieškas, sukuria patogią ir draugišką Svetainės aplinką, pateikia ją 
efektyviau ir patikimiau. Slapukai – įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina 
naudojimąsi tinklalapiu. 
Slapukais gaunamą informaciją mes naudojame šiais tikslais: kad užtikrintume Svetainės 
funkcionalumą (pvz., kad Jūs galėtumėte naudotis įasmeninta Svetaine); kad galėtume Svetainę 
tobulinti ir vystyti taip, kad ji dar geriau atitiktų Jūsų poreikius; paslaugų plėtrai ir naudojimosi 
Svetaine analizei; tiksliniam rinkodaros orientavimui. 
Svetainėje gali būti naudojami tokie slapukai: 

• būtinieji techniniai slapukai – tai slapukai, kurie yra būtini Svetainės veikimui: DFP, Adform, 
Gemius statistika, Google Analytics. 

• funkciniai slapukai – tai slapukai, kurie, nors ir nėra būtini Svetainės veikimui, tačiau žymiai 
pagerina jos veikimą, kokybę ir vartotojų patirtį: Google optimize, Gemius panelė. 



• statistiniai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami Svetainės lankytojų navigacijos metodų 
statistinei analizei parengti; šių slapukų surinkti duomenys naudojami anonimiškai: Chartbeat, 
TNS Metrics. 

• tiksliniai arba reklaminiai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami siekiant parodyti 
pasiūlymus ar kitą informaciją, kuri galėtų Jus sudominti: FB pixel, Google Tag Manager. 

Sutikimą naudoti slapukus Jūs galite duoti neištrindami jų ir (ar) nepakeisdami savo interneto 
naršyklės nustatymų taip, jog ji nepriimtų slapukų. Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti mums duotą 
leidimą naudoti slapukus. Tai padaryti Jūs galite pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus 
taip, jog ji nepriimtų slapukų. Kaip tai padaryti, priklauso nuo Jūsų naudojamos operacinės sistemos 
ir interneto naršyklės. Išsamią informaciją apie slapukus, jų naudojimą, atsisakymo galimybes rasite 
adresu http://AllAboutCookies.org arba http://google.com/privacy_ads.html. 
Kai kuriais atvejais, ypač jei išjungsite techninius ir funkcinius slapukus, nesutiksite su slapukais ar 
juos ištrinsite, gali sulėtėti naršymo internete sparta, būti apribotas tam tikrų Svetainės funkcijų 
veikimas, blokuota prieiga prie Svetainės. 
 
Kiek saugi yra jūsų asmeninė informacija? 
 
Mes naudojame įvairias saugumą užtikrinančias technologijas ir procedūras, siekdami apsaugoti Jūsų 
asmeninę informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ar atskleidimo. Mūsų tiekėjai yra kruopščiai 
atrenkami, mes iš jų reikalaujame naudoti tinkamas priemones, galinčias apsaugoti Jūsų 
konfidencialumą ir užtikrinti Jūsų asmeninės informacijos saugumą. Visgi, informacijos perdavimo, 
internetu, elektroniniu paštu ar mobiliuoju ryšiu saugumas kartais gali būti neužtikrintas dėl 
priežasčių, nepriklausančių nuo Įmonės, todėl turėtumėte būti atsargūs teikdami mums konfidencialią 
informaciją. 
 
Prašymą dėl jūsų duomenų tvarkymo Jūs galite pateikti e. paštu info@intellectus.lt, paštu adresu 
Laisvės pr. 88, Vilnius, arba atvykus į artimiausią Įmonės padalinį. 
 
Ši Politika įsigalioja 2018 m. gegužės 25 d. Ji gali būti keičiama atsižvelgiant į teisės aktų ir mūsų 
veiklos pokyčius. Apie pakeitimus mes pranešime interneto svetainėje www.intellectus.lt ir kitomis 
priemonėmis. 
 
 
UAB „Intellectus kalbų centras“ direktorius Andrej Ingelevič 
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