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SYNLAB Lietuva UAB rūpinasi Jūsų informacijos apsauga. Mes laikomės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (GDPR) 
bei kitų įstatymų, saugančių Jūsų informaciją, kurią renkame, naudojame ir saugome savo Bendrovėje. 

 

1. KAIP TURĖČIAU SKAITYTI ŠIĄ PRIVATUMO POLITIKĄ? 
 

Šioje Privatumo politikoje bus atsakyta į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Jei 
turite kokių nors klausimų arba bet kuri iš šio pranešimo dalis yra neaiški, mūsų duomenų apsaugos pareigūnas yra pasirengęs Jums padėti, 
kaip aprašyta šios Privatumo politikoje 15 skyriuje. Prašome atkreipti dėmesį, kad bet kokia žodžio „mes“ forma šioje Privatumo politikoje 
reiškia mūsų Bendrovę, kaip nurodyta Privatumo politikos 2 skyriuje. 

 

2. KAS YRA ATSAKINGAS UŽ MANO INFORMACIJOS APSAUGĄ?  
 

Mes esame: SYNLAB Lietuva UAB 

Mūsų įmonės kodas yra: 125375183 

Mūsų adresas: Kalvarijų g. 137A-15, Vilnius 

El. pašto adresas: LT.info@synlab.com 

Mūsų duomenų apsaugos pareigūnas: UAB Duomenų apsaugos tarnyba, synlab@dat.lt  

 

3. KODĖL RENKATE INFORMACIJĄ APIE MANE? 
 

Mes teikiame viešą prieigą prie interneto svetainės synlab.lt (toliau – „Svetainė“) ir socialinių tinklų Facebook bei Youtube profilių (toliau – 
„Socialinių tinklų profiliai“), juos palaikome, tobuliname ir užtikriname jų saugą. Jūs, naršydami mūsų Svetainę ar Socialinių tinklų profilius 
sudarote su mumis sutartį, kuria gaunate prieigą prie Svetainės ar Socialinio tinklo paskyros turinio ir sutinkate su teisės aktų nustatytomis jų 
naudojimo sąlygomis, įskaitant, bet neapsiribojant autorinių teisių sąlygomis ir šioje privatumo politikoje pateikiamomis asmens duomenų 
apsaugos bei privatumo sąlygomis. Mums reikia rinkti, naudoti ir saugoti informaciją apie Jus siekiant: 

• valdyti, tobulinti ir optimizuoti mūsų Svetainę ir jos vartotojų patirtį; 

• suprasti naršymo tendencijas, įvertinti Mūsų auditorijos dydį ir naudojimo modelius, suprasti Mūsų vartotojų norus, pageidavimus; 

• pagerinti Svetainės veikimą ir išvaizdą, kurti naujas funkcijas ir funkcionalumą; 

• apsaugoti Mūsų teises ir turtą, susijusius su Svetaine; 

• kurti veiksmingesnę rinkodarą. 

 

4. KOKIĄ INFORMACIJĄ RENKATE, NAUDOJATE IR SAUGOJATE APIE MANE?  
 

Naršant mūsų svetainę mes gauname šią informacija, kurią sugeneruoja mūsų sistema: 

• informacija apie įrenginį; 

• interneto svetainės naršymo ypatumai; 

• anoniminę ir apibendrintą informaciją apie svetainės lankomumą; 

• slapukų suteiktus anoniminius identifikatorius. 
 

Jei norėsite mums parašyti pasinaudodami Svetainės funkcionalumu, mes rinksime ir saugosime šią informaciją: 

• Jūsų vardą; 

• el. pašto adresą; 

• paklausimo temą; 

• paklausimo turinį; 

• atsakymą į Jūsų paklausimą. 
 

5. AR NAUDOJATE SLAPUKUS? 
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Taip. Mes naudojame slapukus, kaip nurodyta Slapukų politikoje. 

 

6. KOKIĄ INFORMACIJĄ TURĖČIAU JUMS PATEIKTI IR KODĖL? 
 

Naršydami po interneto puslapį Jūs mums neturite mums pateikti jokios informacijos. Tačiau, jei naudojatės svetainės funkcionalumu ir norite 
parašyti mums žinutę, privalote mums pateikti savo vardą, el. pašto adresą ir paklausimo temą bei turinį.  

 

7. KURIĄ INFORMACIJĄ APIE MANE RENKATE IŠ KITŲ ŠALTINIŲ IR KOKIE TAI ŠALTINIAI? 
 

Iš kitų šaltinių informacijos apie Jus nerenkame. 

 

8. KOKS YRA TEISINIS INFORMACIJOS APIE MANE RINKIMO PAGRINDAS? 
 

Mes renkame informaciją apie Jus teisėtai, nes: 

• Jūs sutikote, kad būtų įjungti reklaminiai slapukai, reklamuojantys mūsų Svetainę, Socialinių tinklų profilius bei mūsų prekes (GDPR 
6 str. 1 d. a p.); 

• mes turim teisėtą interesą užtikrinti savo interneto svetainės stabilumą ir stebėti jos lankomumą (GDPR 6 str. 1 d. f p.). 
 

9. AR JŪS RENKATE JAUTRIĄ INFORMACIJA APIE MANE? 
 

Jautri informacija apie Jus nėra renkama ir prašome mums tokios informacijos neteikti. Jei tokią informaciją mums pateiksite, laikysime, kad 
davėte sutikimą tokiems asmens duomenims tvarkyti (GDPR 9 str. 2 d. a p.). 

 

10. AR VYKDOTE AUTOMATINĮ SPRENDIMŲ PRIĖMIMĄ AR PROFILIAVIMĄ PAGAL INFORMACIJĄ APIE MANE? 
 

Automatinis sprendimų priėmimas nėra vykdomas, jūs nesate profiliuojamas. 

 

11. AR DALINATĖS MANO INFORMACIJA SU KITAIS SUBJEKTAIS? 
 

Informacija dalinamės su mūsų paslaugų teikėjais, teikiančias IT, Svetainės funkcionalumo palaikymo, skaitmeninės rinkodaros paslaugas ta 
apimtimi, kuri būtina užtikrinant tokių trečiųjų šalių paslaugų suteikimą.  

 

12. AR DALINATĖS MANO INFORMACIJA SU SUBJEKTAIS, ESANČIAIS UŽ EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS (EUROPOS 
EKONOMINĘ ERDVĘ SUDARO VISOS ES VALSTYBĖS NARĖS BEI NORVEGIJA, ISLANDIJA, LICHTENŠTEINAS)  RIBŲ? 

 

Jūsų informacija su subjektais esančiais už Europos ekonominės erdvės ribų nesidaliname. 

 

13. KIEK LAIKO SAUGOTE INFORMACIJĄ APIE MANE? 
 

Mes Jūsų informaciją saugome vadovaudamiesi Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtinta Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle.  

 

Informacija susijusią su slapukais saugome kaip tai nurodyta slapukų politikoje. 
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14. KOKIŲ VEIKSMŲ GALIU IMTIS DĖL SAVO INFORMACIJOS JŪSŲ BENDROVĖJE? 
 

Jei norite imtis žemiau nurodytų veiksmų, prašome kreiptis į mus, kaip tai nurodyta 15 skyriuje: 

  

▪ pateikti prašymą atkleisti apie Jus turimą informaciją; 
▪ pateikti prašymą ištaisyti turimą informaciją apie Jus; 
▪ pateikti prašymą ištrinti turimą informaciją apie Jus; 
▪ pateikti prašymą apriboti prieigą prie turimos informacijos apie Jus ar jos ištrynimą; 
▪ ginčyti Jūsų informacijos rinkimą, naudojimą ir saugojimą mūsų bendrovėje; 
▪ pateikti prašymą išeksportuoti Jūsų duomenis arba perkelti juos į kitą bendrovę; 
▪ pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai; 
▪ turite teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą. 
 

Atkreipiame dėmesį, kad šioms Jūsų teisėms gali būti taikomos įstatymų numatytos išimtys ir ribojimai. 

 

15. KAIP GALITE MAN PADĖTI? 
 

Jeigu Jūs turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su tuo, kaip mes renkame, naudojame ir saugome duomenis apie Jus, mūsų 
Duomenų apsaugos pareigūnas yra pasirengęs Jums padėti. Jei Jums reikalinga jo pagalba, prašome kreiptis el. paštu synlab@dat.lt.  

____________________________________________________ 

 
 


