
 
PAPILDOMA INFORMACIJA  

 

„Laufen Nordic ApS“ (toliau – „Laufen“), kurios adresas: Tømrevej 2, DK-4600 

Køge, Danija, registracijos numeris – 31585716, yra atsakinga už asmens duomenų 

tvarkymą. 

 

Su mumis galite susisiekti el. paštu privacy@laufen.com arba nurodytu „Laufen“* 

adresu.  

 

Surinktus duomenis „Laufen“ naudoja jūsų registracijai platformoje:  

- galėsite greičiau atlikti būsimus pirkimus; 

- galėsite pasinaudoti visuotinės garantijos teikiamais privalumais;  

- jie bus naudojami platformoje siūlomų gaminių prekybai;  

- jie bus naudojami galimoms konsultacijoms ir siekiant tvarkyti galimus prekių 

atnaujinimus, skundus arba taisymus; 

- siekiant pagerinti jūsų prašymų pateikti informaciją tvarkymą;  

- tam tikrais atvejais siekiant laikytis, palaikyti, plėtoti, reguliuoti ir gerinti santykius su 

„Laufen“. 

 

Taip pat pateikdami duomenis pažymėsite, ar sutinkate, kad „Laufen“ jūsų duomenis 

panaudotų siekdama jums pateikti informaciją apie prekes ir paslaugas, reklamas ir 

specialius pasiūlymus.  

 

Asmens duomenys saugomi „Laufen“ ir ištrinami jūsų prašymu arba praėjus 10 metų 

nuo paskutinio apsilankymo platformoje. 

 

Jūsų duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra sutartiniai santykiai, kurie kyla 

užsiregistravus sistemoje ir naudojantis platforma, įskaitant sandorius, kuriuos tam 

tikrais atvejais sudarote minėtoje sistemoje. 

 

Dėmesio! Būtina užpildyti registracijos formos laukelius, pažymėtus žvaigždute. 

Nepateikus prašomų duomenų minėtuose laukeliuose, „Laufen“ savo nuožiūra galės 

nenagrinėti jūsų prašymo. 

Nepažeidžiant pirmiau išdėstytų nuostatų, informacija apie prekes ir paslaugas, reklama 

ir specialūs pasiūlymai siunčiami remiantis duotu sutikimu ir minėto sutikimo 

atšaukimas bet kuriuo atveju nedaro poveikio sutartinių santykių, kylančių 

užsiregistravus ir naudojant platformą, įskaitant sandorius, kuriuos tam tikrais atvejais 

sudarote minėtoje sistemoje, administravimui. 

 

Be jūsų sutikimo neatskleidžiame asmens duomenų trečiosioms šalims, išskyrus tuos 

atvejus, kai tai leidžia taikomi teisės aktai. 

 



Nepažeidžiant pirmiau išdėstytų nuostatų, pažymime, kad tiekėjas „IBM, Softlayer 

Technologies Netherlands B.V.“ teikia prieglobos arba hostingo paslaugas „Laufen“; 

o „Roca Sanitario SA“ ir „Laufen Bathrooms AG“ įmonės jai teikia tam tikras rinkodaros 

paslaugas. 

 

Bet kuriuo metu turite teisę pasiekti savo asmens duomenis ir paprašyti minėtus 

duomenis ištaisyti, jeigu jie netikslūs. Taip pat galite paprašyti asmens duomenis ištrinti, 

jeigu, be kita ko, minėti duomenys nebereikalingi tam tikslui, kuriuo buvo surinkti. 

 

Teisės aktų numatytais atvejais galite prašyti apriboti asmens duomenų tvarkymą. Tokiu 

atveju duomenis saugome tik kad galima būtų pateikti, nagrinėti ar apginti skundus, 

fizinio ar juridinio asmens teisių apsaugai arba siekiant apginti bendrąjį interesą. 

 

Taip pat galite prašyti asmens duomenų perkėlimo, t. y. gauti mūsų bylose turimus 

struktūrizuotus bendrojo naudojimo ir standartinės formos asmens duomenis. 

 

Teisės aktuose numatytais atvejais dėl su jumis konkrečiu atveju susijusių priežasčių 

galite nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys. 

 

Tokia teise galite pasinaudoti susisiekę su „Laufen“ pašto adresu arba kontaktiniu 

elektroninio pašto adresu, nurodytu pirmoje šio dokumento dalyje. 

 

Bet kuriuo metu galite atšaukti duotą sutikimą dėl bet kokios iš nurodytų priežasčių, 

nepažeidžiant duomenų tvarkymo teisėtumo, pagrįsto iki tol turėtu minėtu sutikimu. 

 

Galiausiai pažymime, kad turite teisę pareikšti skundą Valstybinei duomenų apsaugos 

inspekcijai telefonu (8 5) 212 7532 arba el. paštu ada@ada.lt. 

 


