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Duomenų tvarkymo tikslai
SIXT įgyvendino įvairias technines ir organizacines priemones, siekdama apsaugoti Jūsų asmens duomenis, visų pirma, nuo
atsitiktinio ar tyčinio manipuliavimo, praradimo, sunaikinimo ar neįgaliotų asmenų prieigos. Šios saugumo priemonės yra nuolat
pritaikomos atsižvelgiant į technologijų plėtrą. Asmens duomenų perdavimas tarp Jūsų kompiuterio ir mūsų serverio vyksta
naudojant šifruotą ryšį (saugiųjų jungčių lygmenį (angl. Secure Socket Layer (SSL)).
Dėl apsilankymo mūsų interneto svetainėje informacija gali būti saugoma Jūsų kompiuteryje „slapukų“ forma. Slapukai – tai maži
tekstiniai failai, kurie kopijuojami iš žiniatinklio serverio į Jūsų standųjį diską. Slapukuose yra informacija, kurią vėliau gali nuskaityti
žiniatinklio serveris, esantis domene, kuriame slapukas buvo Jums priskirtas. Slapukai negali vykdyti jokių programų ar užkrėsti
Jūsų kompiuterio virusais. Slapukuose, kuriuos naudojame, nėra asmens duomenų ir jie nėra susiję su tokiais duomenimis.
Dauguma mūsų naudojamų slapukų yra sesijos slapukai, kurie yra būtini siekiant išlaikyti nuoseklumą Jūsų apsilankymo metu, pvz.,
užtikrinti, kad Jūsų rezervacijos užklausos metu įrašyti pageidavimai ar kita informacija būtu prisiminta visos Jūsų sesijos trukmės
metu. Sesijos slapukai taip pat yra reikalingi siekiant užtikrinti, kad bet kokie pasiūlymai (pvz., akcijos), ant kurių paspaudžiate, būtų
priskirti Jūsų užklausai. Sesijos slapukai automatiškai ištrinami po kiekvienos sesijos. Be to, naudojame slapukus, siekdami
nustatyti, ar domitės tam tikrais pasiūlymais, kai dar kartą apsilankote mūsų interneto svetainėje. Tai leidžia savo interneto svetainėje
Jums pateikti tikslinius pasiūlymus. Jei jau esate prisiregistravę ir turite kliento paskyrą, galėsime palyginti slapukų įrašytą informaciją
su mums žinoma informacija. Todėl galime geriau pritaikyti pasiūlymus pagal Jūsų poreikius ir norus. Šių slapukų gyvavimo trukmė
yra vieneri metai. Praėjus šiam laikotarpiui slapukai yra automatiškai ištrinami. Slapukai taip pat yra reikalingi siekiant atsiskaityti su
savo reklamos partneriais, nes slapukai suteikia galimybę įrašyti puslapį ar reklaminę kampaniją, dėl kurios klientas mus surado.
Tokius duomenis įrašome išskirtinai abstrakčia forma, siekdami užtikrinti, kad pasinaudojus šiais duomenimis duomenų subjektas
negalėtų būti identifikuotas. Tokio slapuko gyvavimo trukmė yra 31 diena.
Turite galimybę sutikti dėl slapukų naudojimo arba jų atsisakyti. Dauguma naršyklių automatiškai priima slapukus. Tačiau
dažniausiai galite keisti naršyklės nustatymus, todėl galite atsisakyti slapukų. Jeigu nusprendžiate atsisakyti slapukų, gali būti, kad
negalėsite naudotis kai kuriomis interneto svetainės funkcijomis. Jei priimsite slapukus, vėliau bet kada galėsite tokius priimtus
slapukus ištrinti. Naršyklėje „Internet Explorer 8“ slapukus galite ištrinti pasirinkę „Įrankiai > Ištrinti naršymo istoriją“ (Tools > Delete
Browsing History) ir tada paspausdami mygtuką „Ištrinti slapukus“ (Delete Cookies). Jeigu ištrinsite slapukus, visi šių slapukų
valdomi nustatymai, įskaitant reklamos nustatymus, bus ištrinti (greičiausiai negrįžtamai).

„Google Analytics“ naudojimas (šį tekstą pateikė „Google, Inc“)
Ši interneto svetainė naudoja „Google Analytics“. Tai – žiniatinklio analizės paslauga, kurią teikia „Google, Inc.“ („Google“). „Google
Analytics“ naudoja slapukus, kurie yra tekstiniai failai, patalpinti Jūsų kompiuteryje, padedantys interneto svetainei analizuoti, kaip
naudojatės svetaine. Slapuko sukurta informacija apie naudojimąsi interneto svetaine (įskaitant Jūsų IP adresą) perduodama ir
saugoma „Google“ serveriuose, esančiuose Jungtinėse Amerikos Valstijose. „Google“ naudoja šią informaciją siekdama įvertinti
Jūsų naudojimąsi interneto svetaine, parengti ataskaitas apie interneto svetainės aktyvumą interneto svetainės operatoriams ir teikti
kitas paslaugas, susijusias su interneto svetainės aktyvumu ir interneto naudojimu. „Google“ taip pat gali perduoti šią informaciją
tretiesiems asmenims, jei to reikalauja įstatymai, arba kai tokie tretieji asmenys tvarko informaciją „Google“ vardu. „Google“ nesieja
Jūsų IP adreso su kitais jos turimais duomenimis. Galite atsisakyti naudoti slapukus pasirinkdami atitinkamus nustatymus savo
naršyklėje. Tačiau pabrėžiame, jei tai padarysite, negalėsite naudoti visų šios interneto svetainės funkcijų. Naudodamiesi šia
interneto svetaine, sutinkate dėl duomenų, kuriuos „Google“ surinko apie Jus, tvarkymo pirmiau nustatyta tvarka ir tikslais.
Daugiau informacijos galite rasti, apsilankę adresu www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (bendroji informacija
apie „Google Analytics“ ir duomenų apsaugą). Pabrėžiame, kad šioje interneto svetainėje kodas „gat._anonymizeIp();“ buvo pridėtas
prie „Google Analytics“, siekiant užtikrinti, kad būtų įrašyti tik nuasmeninti IP adresai (IP maskavimas). Apsilankę adresu
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB, rasite nurodymus, kaip išjungti „Google Analytics“ paslaugas.

„HotJar“ žiniatinklio analizės paslaugos
SIXT interneto svetainė naudoja „HotJar“ analizės paslaugas, siekdama pagerinti klientų patogumą ir patirtį. Šios paslaugos gali
registruoti pelės paspaudimus, taip pat slinkimo judesius. Jos taip pat gali registruoti informaciją, kuri šioje interneto svetainėje buvo
įvesta naudojant klaviatūrą. Tokia informacija nėra personalizuota, todėl išlieka anonimiška. „HotJar“ neregistruoja tokios
informacijos puslapiuose, kurie nenaudoja „HotJar“ sistemos. Galite išjungti „HotJar“ paslaugą šiuo adresu
https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out.

„Google“ žemėlapių naudojimas
SIXT mobiliosios programos („SixtMobil“), taip pat rezervacijos ir punkto paieškos programos interneto svetainėje naudoja „Google
Maps API“ programas. Visos šios programos yra labai svarbios rezervacijos paslaugų funkcionavimui ir visiškam prieinamumui.
Naudodamiesi „SixtMobil“ paslaugomis, rezervacijos arba punkto paieškos programa, pareiškiate, kad sutinkate su tokiomis
paslaugomis ir programomis, kurioms taikomos „Google“ paslaugų teikimo sąlygos ir privatumo politika. Norėdami susipažinti su
„Google“ paslaugų teikimo sąlygomis, paspauskite čia. „Google“ žemėlapiai yra naudojami siekiant pateikti klientams tinkamą
žemėlapio dalį ir nurodyti artimiausią nuomos punktą. Buvimo vietos duomenų perdavimas „Google“ visada būna anonimiškas, kita
informacija „Google“ nėra teikiama.

„Facebook“ vartotojų auditorijos (angl. Custom Audience) paslaugos, kuri pagrįsta
„Facebook“ pikseliais, naudojimas
Mūsų interneto svetainė naudoja „Facebook“ pikselius, kuriuos sukūrė „Facebook“ socialinis tinklas, valdomas „Facebook Inc.“ (1
Hacker Way, Menlo Parkas, Kalifornijos valstija 94025 (Menlo Park, CA), JAV); jeigu esate ES gyventojas – „Facebook Ireland Ltd.“
(4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublinas (Dublin), Airija) („Facebook“). Šis įrankis yra skirtas mūsų interneto
svetainės naudotojams jų apsilankymų „Facebook“ metu pristatyti jų interesus atitinkančią reklamą („Facebook reklama“). Taip
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užtikriname, kad mūsų „Facebook“ reklama atitiktų naudotojų interesus, todėl nebūtų suvokiama kaip įkyri. Taip pat naudojame
„Facebook“ pikselius siekdami sekti, kiek naudotojų paspaudžia ant mūsų „Facebook“ reklamos. Tai suteikia galimybę įvertinti tokios
reklamos veiksmingumą, o tokia informacija yra naudinga statistikos ir rinkos tyrimų tikslais. „Facebook“ aktyvuoja „Facebook“
pikselius iš karto, kai atidarote mūsų interneto svetainę, ir gali saugoti slapukus Jūsų kompiuteryje. Jei po apsilankymo mūsų
interneto svetainėje prisijungiate arba apsilankote „Facebook“ ir vis dar esate prisijungę prie mūsų interneto svetainės, „Facebook“
perduoda šią informaciją į Jūsų asmeninę „Facebook“ paskyrą. Apie Jus registruojami duomenys jokiu būdu neleidžia daryti išvadų
apie Jūsų, kaip naudotojo, tapatybę. „Facebook“ vykdomas duomenų rinkimas ir tvarkymas atitinka „Facebook“ duomenų politikos
nuostatas. Daugiau informacijos apie tai galite sužinoti apsilankę adresu https://www.facebook.com/about/privacy. Galite bet kuriuo
metu nesutikti dėl duomenų registravimo naudojant „Facebook“ pikselius ir Jūsų duomenų naudojimo „Facebook“ reklamai pateikti.
Norėdami tai padaryti, apsilankykite puslapyje, kurį „Facebook“ specialiai tam sukūrė (apsilankę peržiūrėkite nustatymus, skirtus
naudojimu pagrįstai reklamai), kai vis dar esate prisijungę prie „Facebook“ adresu https://www.facebook.com/settings. Nustatymai
nepriklauso nuo platformos, todėl bus pritaikyti visiems įrenginiams (kompiuteriams ar mobiliesiems įrenginiams).
Jei pageidaujate neleisti registruoti savo duomenų, kai apsilankote mūsų interneto svetainėje, tai galite padaryti naudodami
pasirinktą naršyklę čia Deactivate Facebook pixel (Išjungti „Facebook“ pikselius).

„Criteo“
Mūsų bendradarbiavimas su reklamos partneriais remiasi pakartotinės rinkodaros (angl. retargeting) technologijomis, kurios suteikia
galimybę geriau pritaikyti savo pasiūlymus pagal Jūsų interesus, taip pat susigrąžinti savo produktų ir paslaugų pirkėjus. Šio tikslo
siekiame naudodami slapukais pagrįstą ankstesnių apsilankymų modelių analizę, kuri apima pseudonimais užkoduotų naudotojų
profilių sukūrimą.
Bendradarbiaujame su pakartotinės rinkodaros technologijų teikėju „Criteo“ („Criteo SA“, 32 Rue Blanche, 75009 Paryžius (Paris)).
Prieš IP adreso tvarkymą serveris nuasmenina Jūsų IP adresą. Slapukų gyvavimo trukmė – 60 dienų.
Norėdami sužinoti, kaip galite neleisti „Criteo“ naudoti Jūsų duomenų, apsilankykite adresu http://www.criteo.com/de/privacy/.

„Google AdWords“ / „Double Click“
Mūsų rodoma reklama remiasi mūsų klientų anksčiau išreikštu susidomėjimu produktais. Registruojame informaciją apie savo
klientų naršymo modelius siekdami jiems pateikti internetinę interesais paremtą reklamą. Todėl slapukai saugomi atitinkamo
naudotojo kompiuteryje ir turi iš kelių skaitmenų sudarytą identifikacinį numerį. Jeigu nesutinkate, kad būtų analizuojamas Jūsų,
kaip naudotojo, elgesys, galite pakeisti savo naršyklės nustatymus ir neleisti nustatyti analizės slapukų. Tačiau pažymime, kad dėl
tokių nustatymų negalėsite naudoti visų šios interneto svetainės funkcijų.
„Google Inc.“ (1600 Amphitheatre Parkway, Mauntin Vju, Kalifornijos valstija (Mountain View, CA) 94043, JAV; „Google“) teikiama
paieškos programa „Google AdWords“ suteikia galimybę sistemingam reklamos rodymui mūsų interneto svetainėje, remiantis
„Google“ paieškos sąlygomis. Todėl „Google“ naudotojo naršyklėje nustato slapuką, kai tik paspaudžiama ant „Google“ paieškoje
arba reklamos tinkle pasirodančios reklamos.
Norėdami sužinoti apie galimybę nesutikti dėl tokio sekimo, apsilankykite adresu https://www.google.com/ads/preferences.
Naudodama „AdWords“ slapukais pagrįstus konversijos metodus, „Google“ gali išmatuoti žmonių, kurie paspaudę ant „AdWords“
reklamos įsigijo siūlomą produktą (paslaugą) ar jais naudojosi, skaičių. Tiek, kiek „Google“ reklama siejasi su šios interneto svetainės
pasiūlymais, ši interneto svetainė iš „Google“ gauna statistinius duomenis apie pirkinių, įsigytų paspaudus ant atitinkamos „Google
AdWords“ reklamos, skaičių.
Yra kelios galimybės išsijungti šią sekimo funkciją. Galite pakeisti savo naršyklės nustatymus, kad būtų blokuojamas domeno
googleadservices.com ar apskritai trečiųjų asmenų slapukas. Taip pat galite ištrinti „Google“ konversijos slapuką savo naršyklės
slapukų nustatymuose.
Ši interneto svetainė naudoja „Google“ pakartotinės rinkodaros funkciją (kita „Google Inc.“ paslauga) „Doubleclick“ pagrindu,
siekdama pateikti interesais pagrįstą reklamą. Pateikiamų puslapių peržiūros ir reklamos paskirstymo procesas remiasi
pseudoniminiu identifikacijos numeriu „Doubleclick“ slapuke. Slapuko sukurta informacija apie rodomus puslapius yra perduodama
ir saugoma „Google“ serveriuose vertinimo tikslais. Norėdami perskaityti apie „Google“ privatumo politiką, apsilankykite adresu
https://www.google.de/policies/privacy.
Norėdami sužinoti apie galimybę nesutikti dėl tokio sekimo, apsilankykite adresu https://www.google.com/ads/preferences.
Papildomos galimybės nesutikti:
Taip pat galite nesutikti dėl „Google“ ir kitų reklamos tinklų vykdomos interesais pagrįstos reklamos apsilankę šiuo adresu
http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

„Optimizely“
Ši interneto svetainė naudoja „Optimizely“. Tai – žiniatinklio analizės paslauga, kurią siūlo „Optimizely Inc.“ (631 Howard Street,
Suite 100, San Franciskas, Kalifornijos valstija (San Francisco, CA) 94105, Jungtinės Amerikos Valstijos). Ši paslauga padeda
supaprastinti ir atlikti A/B testavimą, siekiant optimizuoti ir plėtoti šią interneto svetainę. Šio slapuko sukurta informacija apie tai, kaip
naudojatės interneto svetaine, dažniausiai perduodama ir saugoma „Optimizely“ serveryje.
Yra kelios galimybės išjungti šią sekimo funkciją. Galite bet kuriuo metu išjungti „Optimizely“ sekimo funkciją vadovaudamiesi
atitinkamais nurodymais, pateiktais adresu https://www.optimizely.com/opt_out.

„Refined Ads“
Siekdami įvertinti ir optimizuoti savo interneto svetainę ir sukurti Jums aktualią reklamą, naudojame sekimo sistemą „Refined Ads“,
kurią sukūrė „Refined Labs GmbH“ (Residenzstr. 7, 80333 Miunchenas (Munich), Vokietija). Ši sistema naudoja slapukus siekdama
registruoti naudotojų duomenis ir, pagal šiuos duomenis kaupti anoniminius naudotojų profilius, tačiau nepriskiria šių duomenų
naudotojo asmens duomenims.
Galite nesutikti dėl tokio duomenų tvarkymo, pasinaudoję atsisakymo slapuku (angl. opt-out cookie). Daugiau informacijos apie tai
galite sužinoti apsilankę adresu https://www.refinedlabs.com/datenschutz-refined-ads.
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„Adition“
Mūsų interneto svetainė naudoja „ADITION“ paslaugą, kurią teikia „ADITION technologies AG“ (Oststraße 55, 40211 Diuseldorfas
(Düsseldorf), Vokietija). „ADITION“ nustato slapukus, kurie yra skirti kontroliuoti ir optimizuoti būdus, kuriais „ADITION“
įgyvendinamos reklamos priemonės yra rodomos klientams, pvz., ši paslauga gali maksimaliai padidinti reklamos rodymo
naudotojams dažnumą. Nustatydama slapukus, „ADITION“ nesaugo jokių asmens duomenų (pvz., vardo, pavardės, el. pašto
adreso ar kitos asmeninės informacijos). Visa surinkta informacija yra nuasmeninama ir sudaro techninius duomenis, pvz., reklamos
dažnumą, reklamos priemonių datą, taip pat naudojamas naršykles ir įdiegtas operacines sistemas. Visi surinkti duomenys yra
saugomi Vokietijos Respublikoje esančiuose serveriuose. Norėdami daugiau sužinoti apie „ADITION“ duomenų privatumo
pranešimą, apsilankykite adresu www.adition.com/en/privacy/.
Galite nesutikti dėl tokio duomenų tvarkymo, naudodami atsisakymo slapuką. Daugiau informacijos sužinosite apsilankę adresu
https://www.adition.com/datenschutz/?optout=trueAdTraxx.

„Tealium“ (CDP)
Ši interneto svetainė naudoja „Tealium Audience Stream“ paslaugą, kurią teikia „Tealium Inc.“, (11085 Torreyana Road, San Diegas,
Kalifornijos valstija (San Diego, CA) 92121, JAV („Tealium“)), siekdama rinkti ir saugoti duomenis ir vėliau juos naudoti, kad sukurtų
pseudoniminius naudotojų profilius. „Tealium“ naudoja šią informaciją, siekdama mūsų vardu automatiškai sustiprinti Jūsų
naudojimąsi interneto svetaine pagal konkrečius Jūsų poreikius realiu laiku. Todėl „Tealium“ renka informaciją, pvz., reklamą ir
produktus, kurie buvo pamatyti ir ant kurių buvo paspausta, lankytojų skaičių, aplankytų svetainių temas ir kt.
Pseudonimizuoti naudotojų profiliai nėra siejami su asmens duomenimis, susijusiais su pseudonimo turėtoju, išskyrus atvejus, kai
gautas specialus sutikimas. IP adresas, kurį perduoda Jūsų naršyklė, taip pat nėra siejamas su Jūsų naudotojo profiliu.
Siekdama sukurti naudotojų profilius, „Tealium“ naudoja slapukus arba, mobiliųjų terminalų atveju, panašias technologijas. Slapukų
sukurta informacija apie tai, kaip naudojatės šia svetaine, yra saugoma Vokietijoje. Galite neleisti nustatyti slapukų pasirinkdami
atitinkamus savo naršyklės nustatymus. Tačiau pažymime, kad dėl tokių veiksmų negalėsite pasinaudoti visomis šios interneto
svetainės funkcijomis. Galite bet kuriuo metu nesutikti dėl savo duomenų rinkimo ir saugojimo žiniatinklio analizės tikslais,
vadovaudamiesi atitinkamais nurodymais, pateiktais adresu http://tealium.com/de/privacy/.

„BlueKai“ (DMP)
Mūsų interneto svetainė naudoja „BlueKai“ technologiją, kurią teikia „Oracle“ („Oracle Corporation“, 500 Oracle Parkway, Redvud
Šoras, Kalifornijos valstija (Redwood Shores, CA) 94065, JAV). Ši technologija leidžia mums, atsižvelgiant į Jūsų interesus ir
naudotojo elgesį mūsų ir trečiųjų asmenų interneto svetainėse, pateikti aktualią, tikslinę reklamą, remiantis mūsų interneto svetainės
naudojimo įvairiuose terminaluose (nešiojamieji kompiuteriai, išmanieji telefonai ir staliniai kompiuteriai) vertinimu (kelių įrenginių
stebėjimas (angl. cross-device tracking)). Technologija taip pat pateikia anonimiškų statistinių duomenų apie konkrečios reklamos
priemonės veiksmingumą kompiliacijas (pvz., kiek žmonių paspaudė ant reklamos ar ją pamatė).
Todėl Jūsų terminaluose yra nustatomi slapukai ir įdiegiamos pikselių žymės „BlueKai“ naudojančiose interneto svetainėse. Kartu
šios technologijos palengvina naudotojo elgesio (pvz., paspaudimų) įvairiuose terminaluose analizę ir vertinimą. Šis procesas apima
slapukų ID, kurie gali būti priskirti Jūsų terminalams siekiant sukurti kelių įrenginių profilį, tačiau nėra priskiriami Jums asmeniškai,
sukūrimą. Surinkti duomenys sudaro neasmeninius, su naudojimu susijusius duomenis (pvz., paspaudimus ant reklamos,
apsilankymus interneto svetainėse, tokių apsilankymų laiką ir trukmę) ir su asmeniu nesusijusius naršymo duomenis (pvz., kalbos
nustatymus, ekrano rezoliuciją), todėl negalime Jūsų identifikuoti.
Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie duomenų apsaugą ir susijusius nustatymus, apsilankykite adresu
https://www.oracle.com/legal/privacy/marketing-cloud-data-cloud-privacy-policy.html. Jei nesutinkate dėl „Oracle“ „BlueKai“
naudojimo, galite pasinaudoti atitinkamu atsisakymo įrankiu adresu http://bluekai.com/consumers.php.

„Myra“
Naudodamiesi „Myra Security GmbH“ paslaugomis užtikriname savo paslaugų prieinamumą ir apsaugome savo infrastruktūrą nuo
nusikaltėlių, „botnet“ (kompiuterių zombių) ir kitų kenkėjiškų programų atakų. „Myra Security GmbH“ mūsų vardu atlieka atitinkamą
filtravimą. Siekiant užtikrinti Jūsų saugumą, visi duomenų srautai yra patikrinami prieš jiems suteikiant prieigą prie mūsų paslaugų.
Analizuodami kiekvieną bandymą gauti prieigą prie mūsų interneto svetainės, patikriname, ar Jūsų užklausos yra teisėtos ir taip
apsaugome Jūsų duomenis nuo neteisėtos prieigos. Šis filtravimo procesas jokiu būdu neriboja galimybės naudotis mūsų
paslaugomis / interneto svetaine.

„Google reCAPTCHA“
Siekdami apsaugoti savo paslaugas, naudojame „Google reCAPTCHA“. Su privatumo sąlygomis galite susipažinti čia.

„Exactag“
SIXT interneto svetainė naudoja „Exactag GmbH“ teikiamą paslaugą duomenims rinkti ir saugoti rinkodaros ir optimizavimo tikslais
šioje interneto svetainėje ir jos puslapiuose. Šie duomenys gali būti naudojami siekiant sukurti anoniminius naudotojų profilius. Tam
gali būti naudojami slapukai ir technika, vadinama pirštų atspaudais. Pirštų atspaudų technologija saugo interneto naršyklės aplinkos
kintamuosius duomenų bazėje, neišsaugodama unikalių su vartotoju susijusių duomenų, pvz., IP adreso. Slapukai ir (arba) pirštų
atspaudai leidžia atpažinti interneto naršyklę. Duomenys, surinkti naudojant „Exactag“ technologijas, nebus naudojami šios interneto
svetainės lankytojams asmeniškai identifikuoti be aiškaus duomenų subjekto leidimo. Dažniausiai asmens duomenys nėra renkami.
Jei ateityje norite nesutikti su Jūsų anoniminių lankytojų duomenų saugojimu, paspauskite čia.

„Kenshoo“
SIXT interneto svetainė naudoja žiniatinklio analizės paslaugą su pasiūlymų valdymu, kurią teikia „Kenshoo“ (Arnulfstraße 126,
80636 Miunchenas (Munich) su serveriais JAV). Siekiant atitinkamai suprojektuoti ir optimizuoti šią interneto svetainę, nuasmeninti
naudojimo duomenys renkami ir saugomi apibendrinta forma, o iš šių duomenų sukuriami naudojimo profiliai naudojant

Slapukų politika

slapyvardžius. Iki 90 dienų galiojantys slapukai yra saugomi vietoje, kai taikoma „Kenshoo“ sekimo paslauga. Tačiau „Kenshoo“ taip
pat tvarko jūsų asmeninius duomenis JAV ir yra įsipareigojusi laikytis ES ir JAV „Privatumo skydas“ susitarimo. Paspauskite čia, jei
norite nesutikti su Jūsų (anonimiškai surinktų) lankytojų duomenų saugojimu ateityje.

