Privatumo politika
Privatumo politika (toliau – politika) yra skirta asmenims, kurie naudojasi mūsų interneto svetaine
www.homegroupholdings.com. Politikoje pateikiama informacija, kokie duomenys apie Jus gali būti renkami,
kokiais tikslais bei kaip jie tvarkomi.
Naudodamiesi mūsų interneto svetainėje esančiomis paslaugomis arba pateikdami bet kokią informaciją apie
save, Jūs sutinkate, kad šie duomenys bus renkami bei tvarkomi, taip, kaip pateikiama šioje politikoje.
Prašome nesidalinti jokia savo asmenine informacija ar duomenimis, tuo atveju, jei nesutinkate, kad Jūsų
duomenys būtų renkami ir tvarkomi, tokiu būdu.
Mūsų internetiniame puslapyje surinkta informacija apie Jus bus laikoma ir kontroliuojama HOME GROUP
(toliau – Mes).
Informacija apie jus bus renkama, tuo atveju, jei naudositės tam tikromis mūsų svetainės teikiamomis
paslaugomis, pavyzdžiui, el. pašto užklausomis. Pateikdami užklausą Jūs įvedate savo asmeninę
informaciją, ji bus naudojama tiek, kiek tai susiję su užklausos įgyvendinimu.
Mes renkame informaciją, kurią siunčia Jūsų naršyklė (prisijungimo duomenys), kiekvieno Jūsų apsilankymo
mūsų svetainėje metu. Prisijungimo duomenys apima tokią informaciją, kaip Jūsų kompiuterio IP adresas,
naršyklės tipas, naršyklės versija, puslapiai, kuriuos atidarote, mūsų svetainėje, Jūsų apsilankymo laikas ir
data, taip pat laikas praleistas Jūsų atidarytuose mūsų svetainės puslapiuose bei kita statistika.
Informacijai rinkti mes naudojame slapukus. Slapukai yra rinkmenos su nedideliu duomenų kiekiu, kuriame
gali būti anoniminis unikalus identifikatorius. Slapukai yra siunčiami į Jūsų naršyklę iš mūsų interneto
svetainės ir saugomi Jūsų kompiuterio kietajame diske. Slapukai padeda mums užtikrinti efektyvų ir saugų
interneto svetainės darbą, taip pat padeda mums interneto svetainę pritaikyti patogesniam darbui. Slapukai
nėra naudojami Jūsų asmeninei informacijai identifikuoti. Naršydami mūsų interneto svetainėje Jūs sutinkate
su mūsų naudojamais slapukais. Interneto svetainės naudotojas gali atsisakyti į jo kompiuterį ar kitą įrenginį
įrašomų slapukų pakeičiant interneto naršyklės nustatymus, tačiau tai gali turėti įtakos naršymo internete
spartai arba interneto svetainės funkcionalumui.
Bet kokia informacija, kurią pateikiate mums, gali būti perduodama ir apdorojama mūsų dukterinių įmonių ir
trečiųjų šalių, kurie padeda mums interneto svetainę padaryti prieinamą Jums (pvz., mūsų prieglobos
tiekėjui). Jūsų asmeninė informacija taip pat gali būti pateikiama valdžios institucijoms, turinčioms teisę gauti
asmens duomenis, jei to reikalaujama vadovaujantis galiojančiais teisės aktais.
Mes užtikriname, kad būtų įgyvendintos visos reikiamos techninės ir organizacinės priemonės, kad
apsaugotume Jūsų asmens duomenis nuo atsitiktinio, neteisėto arba nesankcionuoto jų sunaikinimo,
praradimo, atskleidimo, pakeitimo, prieigos prie jų, jų tvarkymo arba naudojimo neteisėtais tikslais.
Jūs turite teisę susipažinti su mūsų renkama ir apdorojama informacija apie Jus, reikalauti, kad informacija
būtų pakoreguota, ištrinta ar užblokuota, taip pat prieštarauti informacijos rinkimui ir apdorojimui. Norėdami
pasinaudoti šiomis teisėmis, Jūs turėtumėte pateikti rašytinį prašymą, kaip aprašyta žemiau.
Bet kokias užklausas, susijusias su Jūsų asmeninės informacijos rinkimu ir apdorojimu, Jūs turite pateikti
šiuo el. pašto adresu: media@homegroupholdings.com

Privacy Policy
This policy describes what information can be collected about you through our website www.fleminghome.com, for what purposes, and how it is processed.
By using any of our services on our website or by providing us with any information about yourself, you are
consenting to the use of that information as set out in this policy. Please do not send us any information
about yourself if you do not want that information to be used in this way.
Information collected through our website about you will be controlled HOME GROUP (‘us’ or ‘we’).
Information about you will be collected, if provided by you through certain facilities on our website, for
example, our e-mail queries facilities. The purpose of these facilities is apparent at the point where you
provide your personal information, and we only use your information for those purposes.
We collect information that your browser sends (log data) whenever you visit our website. The log data may
include information such as your computer´s IP address, browser type, browser version, the pages of our
website that you visit, the time and date of your visit, the time spent on those pages and other statistics.
We use ‘cookies’ to collect information. Cookies are files with small amount of data, which may include an
anonymous unique identifier. Cookies are sent to your browser from a website and stored on your computer
´s hard drive. Cookies help us provide you with a good experience when you browse our website and also
allow us to improve our website. Cookies cannot be used to identify you personally. By using our website,
you agree to our use of cookies. Please note that it is possible to disable cookies being stored on your
computer by changing your browser settings, however our website may not function properly and/or some
features may not be available to you in that case.
Any information that you provide to us may be shared with and processed by our affiliates and third parties,
which assist us in making the website available to you (e.g. our hosting supplier). If expressly required by
law, information about you can also be shared with competent public authorities.
We implement appropriate technical and organizational measures to protect information about you against
accidental or unlawful destruction or accidental loss, alteration, unauthorized disclosure, or access, and
against all other unlawful forms of processing.
You have rights to access the information we process about you, to have such information corrected, erased
or blocked, and to object to the information processing activities. To exercise these rights, you should make
a written request as described below.
Any queries concerning processing
media@homegroupholdings.com
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