
UAB „Alytaus radijas“ radijo stoties FM99 privatumo politika 

UAB „Alytaus radijas“ vartotojų duomenys tvarkomi teisėtai, skaidriai ir 
sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri 
reikalinga tikslams pasiekti. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis laikomės 
Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos 
Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat 
kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo 
reikalavimų. 

Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato privatumo 
sąlygas Jums naudojantis interneto svetaine www.fm99.lt (toliau –
 Svetainė), mūsų mobilia aplikacija, lankantis mūsų socialinių tinklų 
paskyrose bei bet kokiu kitu būdu susisiekiant su mumis. 

Mes tvarkome Jūsų duomenis, kai naudojatės Svetaine ir tam tikri 
duomenys perduodami mums automatiškai po Jūsų 
apsilankymo. Šie duomenys yra tam tikra neasmeninė informacija, 
kuri yra naudojama tobulinant Svetainės turinį, funkcionalumą ir 
patrauklumą ar reklamos tikslais. Šiais duomenimis gali būti: 

- interneto adresas (IP), naudojamos internetinės naršyklės tipas, 
apsilankymų skaičius, peržiūrėti Svetainės puslapiai, laikas, 
praleistas Svetainėje, ir kt.     

- Jūs parsisiunčiate mūsų mobilią aplikaciją. 
- Jūs lankotės mūsų socialinių tinklų paskyrose (pvz., lytis, amžius, 

nuotrauka). 
- Jūs apsilankymo mūsų socialinių tinklų paskyrose rašote 

komentarus. Tokiais atvejais matoma Jūsų socialinio tinklo 
paskyra. Tai daroma siekiant užtikrinti, kad komentarai būtų etiški 
ir kad būtų galima greitai identifikuoti vartotoją, jei būtų pažeisti 
Lietuvos Respublikos įstatymai. Ši informacija gali būti pašalinama 
tik kartu su komentaru. 

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; 
- funkciniai slapukai – tai slapukai, kurie, nors ir nėra būtini Svetainės 

veikimui, tačiau žymiai pagerina jos veikimą, kokybę ir vartotojų 
patirtį; 

- statistiniai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami Svetainės lankytojų 
navigacijos metodų statistinei analizei parengti; šių slapukų surinkti 
duomenys naudojami anonimiškai; 

- tiksliniai arba reklaminiai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami 
siekiant parodyti pasiūlymus ar kitą informaciją, kuri galėtų Jus 
sudominti. 

Sutikimą naudoti slapukus Jūs galite duoti šiais būdais: 
- neištrindami jų ir (ar) nepakeisdami savo interneto naršyklės 

nustatymų taip, jog ji nepriimtų slapukų; 
- valdyme apie slapukus paspaudę žymą „Sutinku“; 
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. 

http://allaboutcookies.org/
http://google.com/privacy_ads.html
http://google.com/privacy_ads.html


Mes garantuojame, kad Jūsų asmens duomenys nebus parduodami, 
teikiami ar kitaip be teisėto pagrindo perduodami tretiesiems asmenims, 
taip pat naudojami kitiems tikslams, nei jie buvo surinkti. Mes 
nenaudosime Jūsų asmens duomenų niekaip kitaip, kaip tik 
vadovaudamiesi šia Privatumo politika. Tačiau mes pasiliekame teisę 
pateikti informaciją apie Jus, jei privalėtumėme tai padaryti įstatymų 
numatyta tvarka arba jei to mūsų pareikalautų teisėtai veikiančios 
teisėsaugos institucijos ar baudžiamąjį persekiojimą vykdančios 
institucijos. 
Apie Jus surinktus duomenis, kiek tai būtina, mes galime atskleisti šioms 
trečiosioms šalims: 
- trečiosioms šalims paslaugų teikėjams (pvz., techninių paslaugų 

teikėjams vykdant mūsų sutartis su šiais paslaugų teikėjais, įskaitant 
paslaugų vykdymą dėl naujienlaiškių siuntimo); 

- trečiųjų šalių paslaugų teikėjams, kurių paslaugomis paprastai 
naudojamės duomenų saugojimo, telekomunikacijų ir svetainės 
prieglobos tikslais. 

Aukščiau nurodytų paslaugų teikėjų galimybė naudoti Jūsų duomenis yra 
ribota – jie negali šių duomenų naudoti kitais nei paslaugų teikimo 
mums tikslais. 

Kaip mes saugome jūsų asmens duomenis? 
Duomenys, kuriuos renkame iš Jūsų, bus Europos Sąjungos (toliau – ES) 
teritorijoje.   
Svetainėje gali būti pateikta nuorodų į išorines svetaines – mūsų verslo 
partnerių svetaines ar svetaines, kuriose reklamuojamos mūsų prekės ir 
(ar) paslaugos. Sekdami pagal tokias nuorodas į kurią nors iš svetainių, 
atkreipkite dėmesį į tai, kad šios svetainės ir per jas pasiekiamos 
paslaugos turi savo atskiras privatumo politikas ir mes neprisiimame 
atsakomybės ar įsipareigojimų už šias politikas ar už šiose svetainėse, ar 
teikiant paslaugas renkamus asmens duomenis, pavyzdžiui, kontaktinius 
ar vietos duomenis. Peržiūrėkite tų svetainių politikas prieš pateikdami 
asmens duomenis šiose svetainėse ar naudodamiesi bet kokiomis jų 
paslaugomis. 

Tvarkant asmens duomenis, mes užtikriname Jūsų teises pagal BDAR bei 
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą.  

Mes siekiame garantuoti Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisių 
įgyvendinimą ir sudaryti visas sąlygas šioms teisėms efektyviai 



įgyvendinti, tačiau mes pasiliekame teisę nevykdyti Jūsų prašymų ar 
reikalavimų, kai reikia užtikrinti: 
- mums nustatytų teisinių pareigų vykdymą; 
- valstybės saugumą ar gynybą; 
- viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar 

baudžiamąjį persekiojimą; 
- svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus; 
- tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir 

nustatymą; 
- Jūsų ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą. 

Su Jūsų teisių įgyvendinimu susijusius prašymus Jūs mums galite teikti 
asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Gavę Jūsų 
kreipimąsi, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius 
dokumentus, taip pat kitą mums reikalingą papildomą su prašymu 
susijusią informaciją, kurią įsipareigojame ištrinti po identifikacijos. 
Gavę Jūsų prašymą, mes Jums atsakysime nepagrįstai nedelsdami, bet 
ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų prašymo gavimo ir 
visų atsakymui pateikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos. 
Jei manysime esant būtina, mes sustabdysime Jūsų duomenų tvarkymą, 
išskyrus saugojimą, iki bus išspręstas Jūsų prašymas. Jums teisėtai 
atšaukus duotą sutikimą ar pateikus prašymą ištrinti su Jūsų asmeniu 
susijusius asmens duomenis, mes nedelsdami BDAR nustatyta tvarka 
nutrauksime Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus kai tai 
padaryti negalima BDAR ar kitų teisės aktų nustatytais atvejais, t. y. kai 
toliau tvarkyti Jūsų duomenis mus įpareigoja galiojantys teisės aktai, 
mums tenkančios teisinės prievolės, teismų sprendimai ar mums duoti 
privalomi institucijų nurodymai ir pan. 
Nesutikdami su mūsų veiksmais ar atsakymu į Jūsų kreipimąsi, Jūs mūsų 
veiksmus ir sprendimus galite skųsti kompetentingai valstybinei 
institucijai. Jei manote, kad vadovaujantis BDAR Jūsų teisės buvo 
pažeistos, galite pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei 
duomenų apsaugos inspekcijai (adresas A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 
Vilnius, www.ada.lt), nors, visų pirma, stengsimės išspręsti visus ginčus 
kartu su Jumis. 

http://www.ada.lt/

