
HP Inc. Internetinio privatumo patvirtinimas 

HP gerbia Jūsų privatumą 

HP ir jos dukterinės bendrovės gerbia Jūsų privatumą. Šis Privatumo pareiškimas informuoja jus 

apie mūsų praktiką dėl privatumo ir kaip galite pasirinkti būdą, kuriuo bus renkama informacija 

apie jus ir jūsų veiklą internete bei kaip ši informacija naudojama. Šį pareiškimą galite rasti 

pagrindiniame mūsų HP.com tinklalapyje ir kiekvieno HP tinklalapio apačioje. 

 

HP yra „Council of Better Business Bureau Online Privacy Program“ internetinės programos 

privatumo steigėja ir BBB akredituota verslo įstaiga. HP privatumo politika atitinka BBB verslo 

praktikų kodeksą, ir mes su pasididžiavimu nešiojame BBB ženklą. 

 

 

 

Kurdami HP privatumo politiką ir standartus, mes pagarbiai atsižvelgiame į visus pagrindinius 

principus ir taktikas, taikomas visame pasaulyje, įskaitant OECD privatumo apsaugos ir 

perdavimo už šalies ribų gaires, ES direktyvą 95/46/EB, APEC privatumo standartus ir Madrido 

rezoliuciją dėl tarptautinių privatumo standartų. 

 

HP atitinka JAV Komercijos departamento nustatytą JAV-ES „saugaus uosto“ ir JAV-

Šveicarijos „saugaus uosto“ struktūrą renkant, naudojant ir laikant asmenų iš Europos Sąjungos 

šalių narių ir Šveicarijos duomenis. HP patvirtino, kad laikosi pranešimų, pasirinkimo, 

persiuntimo, apsaugos, duomenų vientisumo, prieigos ir priežiūros „Saugaus uosto“ privatumo 

principų. Daugiau informacijos apie „Saugaus uosto“ programą bei HP patvirtinimas pateikiami 

svetainėje http://www.export.gov/safeharbor/ . HP taip pat priėmė privalomąsias organizacines 

taisykles (POT), kurias nuo 2011 m. birželio yra patvirtinusios visos duomenų apsaugą 

reglamentuojančios organizacijos EEE ir Šveicarijoje. POT užtikrina, kad EEE gyvenančių 

asmenų asmens duomenys bus tinkamai saugomi, kai juos apdoros bet kur pasaulyje esančios HP 

bendrovės. 

 

Laikydamasi programos „Saugaus uosto“ principų ir POT reikalavimų bendrovė HP įsipareigoja 

nagrinėti jūsų pretenzijas dėl privatumo ir jūsų asmeninės informacijos rinkimo ir naudojimo 
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būdų. HP taip pat įsipareigojusi visus neišspręstus ginčus dėl privatumo pažeidimo pretenzijų, 

gautų iš ES piliečių ar gyventojų dėl jų asmeninių duomenų perdavimo pagal „Safe Harbor“ 

principus patikėti nepriklausomai ginčų sprendimo institucijai – BBB ES „Saugaus uosto“ 

tarnybai, kurią prižiūri „Council of Better Business Bureaus“ tarnyba. Jei laiku negavote 

patvirtinimo dėl savo pretenzijos arba HP nepatenkinamai ją sprendžia, galite kreiptis į BBB ES 

„Saugaus uosto“ adresu: http://www.bbb.org/us/safe-harbor-complaints . 

 

HP gavo „TRUSTe“ APEC privatumą patvirtinantį ženklą, kuris nurodo, kad šis pareiškimas dėl 

privatumo ir mūsų veiklos metodai buvo peržiūrėti ir atitinka „TRUSTe“ programą, kurią galite 

peržiūrėti patikrinimo puslapyje arba spustelėję „TRUSTe“ ženklą. 

Šiame pareiškime aprašyti HP atliekami su privatumu susiję veiksmai atitinka APEC „Cross 

Border Privacy Rules System“, įskaitant skaidrumą, atskaitomybę ir pasirinkimą naudojant jūsų 

asmeninę informaciją. 

CBPR sertifikatas nepadengia informacijos, kuri gali būti surinkta atsisiunčiant programinę 

įrangą trečiųjų šalių platformose. 

 

Jei kyla abejonių dėl privatumo ar duomenų naudojimo, susijusio su HP APEC sertifikatu, į 

kurias nesame išsamiai atsakę, susisiekite su „TRUSTe“  

 

 
 

 

 Šio privatumo pareiškimo sritis  

 Asmeninės informacijos rinkimas  

 Kaip mes naudojame Jūsų informaciją  

 Kam mes dalijamės Jūsų informacija  

 Vaikų privatumas  

 Jūsų pasirinktys ir privatumo prioritetų nustatymas  

 Prieiga prie Jūsų informacijos ir jos tikslumas  

 Jūsų informacijos saugumas  

 Šio patvirtinimo pakeitimai  

 Kaip su mumis susisiekti  

 

Kaip HP naudoja automatines duomenų rinkimo priemones: 

 Slapukai 
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 Tinklapio indikatoriai  

 Integruotos nuorodos 

 HP reklamos skelbimai trečiųjų šalių tinklalapiuose 

 

1. Privatumo pareiškimo sritis 

HP yra visame pasaulyje veikianti organizacija, kurios juridiniai asmenys, verslo procesai, 

administravimo struktūros ir techninės sistemos veikia tarptautiniu lygmeniu. Šis patvirtinimas 

dėl privatumo taikomas visiems HP bei mūsų antrinėms bendrovėms priklausantiems 

tinklalapiams, sritims, paslaugoms, programoms ir produktams (toliau – HP tinklalapiai arba 

paslaugos), išskyrus privatumo politiką ar patvirtinimą dėl privatumo, kuris taikomas konkrečiai 

HP programai, gaminiui ar paslaugai, todėl gali pakeisti arba papildyti šį patvirtinimą dėl 

privatumo. 

 

Nuorodos į ne HP tinklalapius 

HP tinklalapiai ar paslaugos jūsų patogumui ir jums informuoti gali siūlyti nuorodas į trečiųjų 

šalių programas, gaminius, paslaugas ar tinklalapius. Užėję į tokius tinklalapius jūs išeisite iš HP 

tinklalapio. HP nekontroliuoja trečiųjų šalių tinklalapių ar jų privatumo praktikos, kuri gali 

skirtis nuo HP privatumo praktikos. Mes neprisiimame atsakomybės ir neteikiame jokių garantijų 

dėl tokių trečiųjų šalių tinklalapių. Asmeniniai duomenys, kuriuos pasirinksite nurodyti arba 

kurie bus renkami tokių trečiųjų šalių, nėra HP patvirtinimo dėl privatumo objektas. 

Rekomenduojame prieš leidžiant rinkti ir naudoti jūsų asmeninę informaciją susipažinti su tokių 

svetainių privatumo politika. 

 

Mes taip pat galime turėti socialinės medijos priemonių, kurios leis jums dalintis informacija su 

socialiniais tinklais ir bendrauti su HP įvairiuose socialiniuose tinklalapiuose. Naudojant šias 

funkcijas, priklausomai nuo funkcijos, gali būti renkami duomenys arba keičiamasi informacija 

apie jus. Rekomenduojame pasidomėti socialinių tinklų tinklalapių, kuriuose lankotės, privatumo 

politika ir nuostatomis, kad išsiaiškintumėte, kokia informacija juose gali būti renkama, 

naudojama ir bendrinama. 

 

2. Asmeninės informacijos rinkimas 

HP renka, eksportuoja ir naudoja asmeninę informaciją tam, kad geriau jus aptarnautų ir kad jūsų 

patirtis bendraujant su HP būtų asmeniškesnė. Informacija renkama tik deramai apie tai pranešus 

ir gavus sutikimą; be to, jeigu reikalaujama, apie tai pranešama duomenų apsaugos 

organizacijoms. 

http://www8.hp.com/lt/lt/privacy/privacy.html#wb
http://www8.hp.com/lt/lt/privacy/privacy.html#ewl
http://www8.hp.com/lt/lt/privacy/privacy.html#hptpw


 

HP gali rinkti jūsų asmeninę informaciją, kad atliktų įvairias operacijas; tai būtų: 

 gaminių ar paslaugų užsakymas, aktyvinimas ir registravimas, 

 profilio kūrimas ir vartotojo patvirtinimas 

 informacijos užklausos, 

 rinkodaros ar paramos paslaugų prenumerata, 

 dalyvavimas konkursuose ar apklausose, 

 greitojo kredito paraiškos, 

 darbo paraiškos. 

Toliau nurodyta informacija, kurios galime prašyti iš jūsų: 

 kontaktinė informacija, kaip jūsų vardas ir pavardė, adresas, telefono numeris ir el. pašto adresas, 

 finansinė informacija, pvz., kredito/debito kortelės numeris ir kita informacija 

 vyriausybės išduotas identifikacinis numeris ir atlyginimas 

 kita unikali informacija, kaip naudotojo ID ir slaptažodžiai, jus dominantys gaminiai ir 

paslaugos, jums priimtinas susisiekimo būdas, jūsų išsilavinimas ir profesija, dominančių darbų 

duomenys. 

 kai kuriais atvejais jūsų verslo kontaktinius duomenis HP gali suteikti už tai atsakingas jūsų 

verslo ar įmonės asmuo (pvz., jūsų IT skyriaus narys) 

Jeigu prireiks kreiptis dėl greitojo kredito, turbūt turėsite nurodyti papildomos asmeninės 

informacijos, pvz., savo atlyginimo dydį, vyriausybės išduotą identifikacinį numerį, 

banko/finansinę bei kitą informaciją, kuri padėtų nustatyti jūsų tapatybę ir patikrinti jūsų 

tinkamumą gauti kreditą. Ši informacija bus naudojama mūsų finansinių paslaugų teikėjų 

nustatant, ar Jums gali būti suteiktas kreditas ir koks jis gali būti. 

 

Jei nuspręstumėte naudotis mūsų tinklalapio programa „Pranešk savo draugui“ ar kita panašia 

rekomendacijų programa, mes prašysime nurodyti draugo elektroninio pašto adresą, socialinių 

tinklų duomenis, mobiliojo telefono numerį ar kitą kontaktinę informaciją, kad galėtume jūsų 

draugui išsiųsti pakvietimą dalyvauti programoje. 

 

Jei paskelbiate žinutę, komentarą, paklausiate ar pateikiate skundą, nurodote kokią nors 

asmeninę informaciją, įskaitant nuotraukas, kuriame nors HP tinklalapio viešajame forume, 

socialiniame tinkle, tinklaraštyje ar kokiame nors kitokiame forume, žinokite, kad informacija, 

kurią pateikėte, gali būti skaitoma, žiūrima, renkama ar naudojama kitų šio forumo dalyvių ir su 

jumis gali būti bandoma susisiekti, siųsti nesankcionuotus pranešimus arba kitais kontaktuojama, 

ir nei jūs, nei HP gali neturėti jokių galimybių tai kontroliuoti. HP neatsako už asmeninę 

informaciją, kurią nusprendžiate pateikti tokiuose forumuose. 



 

Be Jūsų pateikiamos informacijos, HP taip pat gali rinkti informaciją Jums lankantis HP 

tinklalapyje ar kitos įmonės, kurios tinklalapį prižiūri HP, naudodama automatines duomenų 

rinkimo priemones, kurios apima tinklalapio žymeklius, slapukus, integruotas tinklalapio 

nuorodas. Šiomis priemonėmis renkama tam tikra lankomumo informacija, kurią jūsų naršyklė 

siunčia į tinklalapį. Tai informacija apie jūsų naudojamos naršyklės tipą ir kalbą, prieigos laiką ir 

tinklalapio, iš kurio į jį perėjote, adresą. Šios priemonės taip pat gali rinkti informaciją apie 

internetinio protokolo adresą (IP), unikalų įrenginio atpažinimo kodą, lankymosi tinklalapyje 

veiksmus (t. y. jūsų žiūrimus puslapius, spaudžiamas nuorodas ir kitus veiksmus, kuriuos 

atliekate HP ar jos valdomuose tinklalapiuose) ir produktų informaciją. HP taip pat gali naudoti 

kai kurias automatines duomenų rinkimo priemones dėl tam tikrų el. pašto ir kitų pranešimų, 

siųstų iš HP, todėl naudodama šias priemones gali rinkti informaciją tada, kai atsiveriate 

elektroninio pašto pranešimą arba spaudžiate elektroninio pašto pranešime esančią nuorodą. 

Daugiau informacijos apie tai rasite skyrelyje„Kaip HP naudoja automatines duomenų rinkimo 

priemones“. 

 

HP taip pat renka informaciją iš įvairių viešų ar komercinių šaltinių, kuriuos laiko patikimais. 

Tokia informacija apimtų jūsų vardą ir pavardę, adresą, el. pašto adresą, pageidavimus, interesus 

ir demografinius ar profilio duomenis. Informacija, kurią HP renka iš savo komercinių ar viešų 

šaltinių, gali būti naudojama kartu su informacija, kurią HP renka jums lankantis HP 

tinklalapiuose. Pavyzdžiui, HP gali lyginti geografinę informaciją, kuri įgyta iš komercinių 

šaltinių su IP adresų informacija, kuri gaunama naudojant automatines duomenų rinkimo 

priemones, Jūsų geografinei zonai nustatyti. 

 

3. Kaip mes naudojame Jūsų informaciją 

Informacija, kurią HP renka tam, kad galėtų suprasti Jūsų poreikius ir interesus, padeda HP teikti 

tinkamas dar geresnės kokybės paslaugas. Pavyzdžiui, HP jūsų informaciją gali naudoti, kad: 

 padėtų jums užbaigti sandorį ar užsakymą, 

 apsaugotų ir aptiktų pavojus saugumui, apgaulę ar kitokius kenkėjiškus veiksmus, 

 informuotų jus apie produktus ir paslaugas, 

 suteiktų ir tobulintų paslaugas, paramą, 

 nusiųstų jums naujausią informaciją apie paslaugas ir specialias akcijas, 

 suteiktų asmeninių reklaminių pasiūlymų, 

 atrinktų jums siųstinos medžiagos, 

 pritaikytų HP tinklalapius asmeniniams poreikiams, 

 matuojant rinkodaros iniciatyvų, reklamų ir tinklalapių, kuriuos HP vardu valdo kitos 

kompanijos, veiksmingumą, 

 suteiktų jums galimybę dalyvauti įvairiuose konkursuose bei apklausose ir 

 susisiekiant su jumis dėl HP produktų ir paslaugų 
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Mes Jums suteiksime galimybę pasirinkti su Jūsų privatumu susijusius nustatymus dėl Jums 

siunčiamų rinkodaros pranešimų (0žr. „Jūsų pasirinktys ir privatumo prioritetų nustatymai“). 

 

Su kreditinėmis kortelėmis susijusi informacija naudojama tik apmokėjimo apdorojimui ir 

sukčiavimo prevencijai. Informacijos apie atlyginimą, vyriausybės išduotą identifikacinį numerį 

ar kitos pažeidžiamos asmeninės informacijos mūsų finansinių paslaugų teikėjai ar HP nelaiko 

ilgiau, nei jos reikia paslaugoms suteikti, išskyrus atvejus, kai Jūs paprašote išsaugoti kreditinės 

kortelės informaciją pirkimo sandoriams ateityje. 

 

4. Kam mes dalijamės Jūsų informacija 

HP kitiems neparduos ir neišnuomos Jūsų asmeninės informacijos, išskyrus atvejus, kurie 

nurodyti šiame patvirtinime. HP dalijasi surinkta asmenine informacija žemiau nurodytais 

būdais: 

 

HP samdo paslaugų teikėjus ir tiekėjus pristatyti gatavus produktus, paslaugas ir sprendimus 

klientams ir padėti HP su rinkodara ir komunikacinėmis iniciatyvomis. Tokie paslaugų teikėjai 

yra, pavyzdžiui, sandorius kreditinėmis kortelėmis apdorojančios įmonės, pagalbą klientams 

teikiančios įmonės, elektroninio pašto ir rinkodaros paslaugų teikėjai, automatiniai duomenų 

procesoriai ir pristatymo agentai (kurjeriai). Pagal sutartis su tiekėjais ir paslaugų teikėjais yra 

reikalaujama laikyti konfidencialia ir saugia informaciją, gaunamą HP vardu, ir ši negali būti 

naudojama jokiais kitais tikslais, išskyrus paslaugų teikimą HP. 

 

Laikas nuo laiko HP dalyvauja rinkodaros iniciatyvose su kitomis kompanijomis, įskaitant 

tinklalapius, kuriuos HP vardu valdo kitos kompanijos. Tam tikros HP paslaugos ir rinkodaros 

pranešimai, kaip tokių rinkodaros akcijų ir iniciatyvų dalis, yra pristatomos tuo pat metu kaip ir 

kitų bendrovių. Siūlant kai kurias tokias paslaugas ir siunčiant informaciją apie jas siūloma 

galimybė pasidalinti asmenine informacija tiek su HP, tiek su kitomis šiose iniciatyvose 

dalyvaujančiomis bendrovėmis. Pavyzdžiui, Jūs galite gauti su rinkodaros pranešimą iš HP ir 

kitų bendrovių arba Jums gali būti suteikta galimybė užsiregistruoti internetu programinės 

įrangos produktams iš kelių bendrovių. Jei nuspręstumėte savo asmeninę informaciją teikti tik 

HP, HP tokia informacija nesidalins su kitomis toje pačioje rinkodaros akcijoje dalyvaujančiomis 

bendrovėmis. Jei nuspręstumėte savo asmeninę informaciją teikti kitoms bendrovėms, ši 

asmeninė informacija bus tvarkoma pagal tų bendrovių privatumo politiką, kuri skiriasi nuo HP 

politikos ir praktikos. 
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HP gali perduoti jūsų asmeninę informaciją kitoms HP verslo įmonėms JAV ir visame pasaulyje. 

. Lankydamiesi HP svetainėse, registruodamiesi gauti paskyrą ar paslaugą ar kitaip teikdami HP 

savo asmeninę informaciją jūs sutinkate, kad ji būtų perduodama visame HP įmonių tinkle. 

 

Išskyrus situacijas, aprašytas šiame Pareiškime, HP nesidalins jūsų pateikiama asmenine 

informacija su ne HP priklausančiomis trečiosiomis šalimis be jūsų leidimo, nebent: i) atsakyti į 

teisėtus policijos ir valdžios institucijų prašymus suteikti informacijos; ii) laikytis kokio nors 

įstatymo, reglamento, šaukimo į teismą ar teismo sprendimo; iii) tirti ir padėti apsaugoti nuo 

pavojaus saugumui, apgaulės ar kitokių kenkėjiškų veiksmų; iv) naudoti ir saugoti HP bei jos 

antrinių bendrovių teises ar turtą arba (v) apsaugoti HP, mūsų darbuotojų ar trečiųjų šalių teises 

ar asmeninį saugumą naudotis HP nuosavybe kai tai leidžiama ir nepažeidžia galiojančių 

įstatymų. 

 

Tam tikrais atvejais dėl strateginių ar kitų su verslu susijusių priežasčių, HP gali nuspręsti 

parduoti, įgyti, sujungti ar kitaip reorganizuoti verslus kai kuriose šalyse. Tokiame sandoryje gali 

būti atskleidžiama asmeninė informacija potencialiems ar esamiems pirkėjams, arba ji gali būti 

gaunama iš pardavėjų. HP siekia užtikrinti tinkamą informacijos apsaugą sudarant tokius 

sandorius. 

 

5. Vaikų privatumas 

HP tikslingai nerenka informacijos iš vaikų iki 13 (Korėjoje - 14) metų ir savo svetainių 

neorientuoja į mažesnio amžiaus vaikus. Mes skatiname tėvus ir globėjus imtis aktyvaus 

vaidmens prižiūrint vaikų internetinę ir mobiliąją veiklą bei pomėgius. 

 

6. Jūsų pasirinktys ir privatumo prioritetų nustatymas 

HP Jums suteikia galimybę gauti įvairios informacijos, papildančios mūsų produktus ir teikiamas 

paslaugas. Galite prenumeruoti tam tikrą su produktais ar paslaugomis susijusią informaciją, o 

taip pat - gauti bendrąją HP informaciją. Mes suteikiame tokios informacijos iš HP gavimo būdų 

pasirinktį - informaciją galite gauti paštu, elektroniniu paštu ar mobiliuoju telefonu. 

 

Jūs turite teisę pasirinkti ar pakeisti informacijos gavimo pasirinktis dėl prenumeratos ar 

bendrųjų pranešimų duomenų rinkimo vietose ar kitais būdais, kurie išvardyti kituose 

skyreliuose. Ši galimybė netaikoma pranešimams, tiesiogiai susijusiems su užsakymų 

administravimu, sutartimis, pagalba, įspėjimais dėl produktų saugumo, tvarkyklių atnaujinimais 



bei kitais administraciniais ir sandorių sudarymo pranešimais, kadangi tokie pranešimai iš esmės 

nėra reklaminiai. 

 

Prenumeruojami pranešimai 

 

Prenumeruojami pranešimai - tai elektroniniu paštu siunčiami naujienlaiškiai, programinės 

įrangos atnaujinimai ir pan. medžiaga, kuri siunčiama tuo atveju, kada Jūs aiškiai išreikštai 

tokios medžiagos pageidavote arba davėte savo sutikimą jai gauti. Užsiprenumeravę tokią 

informaciją, Jūs galite nuspręsti jos atsisakyti vienu iš šių būdų: 

 Elektroniniame laiške pasirinkite nuorodą „atsisakyti“ arba „nutraukti prenumeratą“, arba sekite 

atsisakymo instrukcija, esančia kiekviename prenumeruotame pranešime. 

 Jei norite atsisakyti pranešimų, siunčiamų į mobiliuosius įrenginius, prenumeratos, atsakykite į 

pranešimą žodžiais STOP arba END. 

 Grįžkite į tinklalapį (-ius), kur registravote savo pasirinktis ir sekite prenumeratos atsisakymo 

instrukcija. Prieiga prie daugelio HP prenumeratų yra Prenumeratoriaus pasirinkčių tinklapyje. 

 Parašykite HP privatumo biurui. Nepamirškite nurodyti savo vardo ir pavardės, kontaktinės 

informacijos ir konkrečios susijusios informacijos apie HP pranešimus, kurių daugiau nebenorite 

gauti. 

Informuojame, kad atsisakymas kai kurių prenumeratos pranešimų gali turėti įtakos paslaugoms, 

kurias Jūs pasirinkote gauti iš HP, kai pranešimų priėmimas yra paslaugų gavimo sąlyga. 

 

Bendrieji HP pranešimai 

Bendrųjų HP pranešimų paskirtis - teikti informaciją apie produktus, paslaugas ir (arba) pagalbą. 

Tai gali apimti informaciją apie naujus produktus ar paslaugas, specialius pasiūlymus, kvietimus 

dalyvauti rinkos tyrimuose ar apžvalgose. 

 

Jūs dažnai galėsite naudotis HP pasu tam, kad nurodytumėte, jog norite gauti bendruosius 

pranešimus iš HP. HP pasas yra vieno prisijungimo paslauga, kuri suteikia galimybę 

užsiregistruoti HP paso funkciją turinčiose svetainėse naudojant vieno naudotojo identifikatorių 

ir pasirinktą slaptažodį. HP pasas naudoja slapukus tam, kad būtų išsaugota Jūsų asmeninė 

informacija, taigi Jums nereikės jos įrašinėti dar kartą ateityje grįžus į vieną iš daugelio HP 

tinklalapių. HP pasas taip pat suteikia galimybę pasirinkti privatumo nustatymus. Jūsų 

pasirinkimai bus taikomi visuose HP svetainėse, el. laiškuose ir kitose komunikacijos 

priemonėse, naudojančiose HP pasą. 

https://h41369.www4.hp.com/subhub.php?country=LT&language=L
http://www8.hp.com/us/en/privacy/ww-privacy-form.html
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Jei negalite naudotis HP pasu, galite atsisakyti gauti šias bendrąsias žinutes pasinaudodami vienu 

iš žemiau nurodytų būdų: 

 Elektroniniame laiške pasirinkite nuorodą „atsisakyti“ arba „nutraukti prenumeratą“, arba sekite 

atsisakymo instrukcija, esančia kiekviename pranešime. 

 Jei norite atsisakyti pranešimų, siunčiamų į mobiliuosius įrenginius, prenumeratos, atsakykite į 

pranešimą žodžiais STOP arba END. 

 Parašykite HP privatumo biurui. Nepamirškite nurodyti savo vardo ir pavardės, svarbios 

kontaktinės informacijos ir informacijos apie savo privatumo nuostatas.  

 

7. Prieiga prie Jūsų informacijos ir jos tikslumas 

 

HP siekia Jūsų asmeninę informaciją išlaikyti tikslią. Mes įdiegėme technologiją, valdymo 

procesus ir strategiją siekdami išlaikyti informacijos tikslumą. HP teikia asmenims pagrįstą 

prieigą prie asmeninės informacijos, kurią jie pateikė HP ir pagrįstas galimybes tokią informaciją 

peržiūrėti bei pataisyti arba priklausomai nuo situacijos anonimizuoti, užblokuoti arba ištrinti 

tokią informaciją. Kad būtų užtikrintas Jūsų privatumas bei saugumas, mes taip pat imsimės 

pagrįstų žingsnių Jūsų tapatybei patikrinti, tokių kaip slaptažodžio arba vartotojo ID reikalavimas 

prieš suteikiant prieigą prie Jūsų duomenų. Jei norite peržiūrėti ir pakeisti savo asmeninę 

informaciją, kurią suteikėte tiesiogiai HP, grįžkite į tinklalapį, kuriame pateikėte savo 

informaciją, ir vykdykite tinklalapyje pateikiamus nurodymus; jei galite naudokitės HP pasu arba 

susisiekite su privatumo biuru 

 

8. Jūsų asmeninės informacijos saugumas 

HP rimtai vertina Jūsų parodytą pasitikėjimą. Kad būtų išvengta neteisėto informacijos 

naudojimo ar atskleidimo, būtų užtikrintas duomenų tikslumas ir tinkamas jų naudojimas, HP 

naudoja priimtinas ir deramas fizinės, techninės ir administracinės apsaugos priemones surinktai 

ir apdorotai informacijai apsaugoti. HP duomenis laiko vadovaudamasi vietinių įstatymų 

reikalavimais ar leidimais, kol turi teisėtą dalykinį tikslą. 

 

Rinkdami ar perduodami svarbią informaciją, kaip antai kredito kortelių numerius, naudojame 

įvairias papildomas saugos technologijas ir procedūras, skirtas jūsų asmeninei informacijai 

apsaugoti nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ar atskleidimo. Asmeninė informacija, kurią mums 

pateikiate, yra saugoma nutolusiose kompiuterinėse sistemose, priėjimas prie kurių yra ribotas. 

http://www8.hp.com/us/en/privacy/ww-privacy-form.html
https://hpp12.passport.hp.com/hppcf/modifyuser.do?hpappid=privacy
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Kaip per internetą perduodame itin svarbią informaciją (tokią kaip kredito kortelių numeriai ar 

slaptažodžiai), mes saugome ją kodavimu, pvz., SSL protokolu. 

 

Kreditinių kortelių numeriai naudojami tik apdoroti mokėjimus ir nenaudojami jokiems kitiems 

tikslams. Kaip dalį realiojo laiko apmokėjimų apdorojimo HP prenumeruoja apgavysčių 

valdymo tarnybos paslaugas. Ši tarnyba suteikia HP papildomą apsaugos lygį nuo 

manipuliavimo kreditinėmis kortelėmis bei apsaugo jūsų finansinius duomenis. 

 

9. Šio pareiškimo pakeitimai 

Jei pakeisime savo patvirtinimą dėl privatumo, pakeistas patvirtinimas bus paskelbtas čia, 

nurodant atnaujintos versijos datą. Jeigu patvirtinime būtų padaryta esminių pakeitimų, galėtume 

jus apie tai informuoti ir kitomis priemonėmis, pvz., galėtume atsiųsdami el. laišką arba paskelbti 

pranešimą savo įmonės pagrindiniame tinklalapyje ir (arba) socialinių tinklų puslapiuose. 

 

10. Kaip su mumis susisiekti 

Mes vertiname Jūsų nuomonę. Jei turite pastabų ar klausimų, susijusių su patvirtinimu dėl 

privatumo, prašome siųsti juos HP privatumo biurui arba parašyti mums vienu iš toliau nurodytų 

adresų: 

 

HP Inc. 
Office of General Counsel– ATTENTION PRIVACY 

1501 Page Mill Road 

Palo Alto, California 94304 

USA 

 

HP Inc. 
Office of General Counsel– ATTENTION PRIVACY 

Av. Vasco de Quiroga #2999 

Col. Santa Fe Peña Blanca 

Del. Alvaro Obregon 

C.P. 01210 México D.F. 

 

2015 m. November peržiūrėta versija 

http://www8.hp.com/us/en/privacy/ww-privacy-form.html


 

Kaip HP naudoja automatines duomenų rinkimo priemones 

Skyriuose toliau pateikiama papildoma informacija apie dažniausiai naudojamas tinklo 

technologines priemones. 

 

Slapukai 

Slapukas yra mažas duomenų failas, perduodamas iš svetainės į Jūsų kompiuterio kietąjį diską. 

Kai žvalgotės po mūsų ar kitus tinklalapius, kuriuose rodomi mūsų reklaminiai skelbimai, ar ką 

nors perkate, prašote informacijos, ją pritaikote savo poreikiams arba užsiregistruojate, kad 

gautumėte tam tikras paslaugas, HP arba jos paslaugų teikėjai siunčia slapukus. Priėmę slapukus, 

naudojamus mūsų ar kituose tinklalapiuose, kuriuos HP vardu prižiūri kitos įmonės, arba 

tinklalapiuose, kuriuose rodomi mūsų reklaminiai skelbimai, suteikiate mums prieigą prie 

informacijos apie savo naršymo veiksmus, todėl, naudodamiesi šia informacija, galime jums 

pasiūlyti specialiai pritaikytų paslaugų. Slapukai paprastai skirstomi į "seanso" arba "nuolatinius" 

slapukus. 

 Užvėrus naršyklę seansų slapukų kompiuteryje nelieka. 

 Nuolatiniai slapukai lieka savo kompiuteryje, kol juos ištrinate arba baigiasi jų galiojimo laikas. 

Daugelis naršyklių automatiškai priima slapukus, bet paprastai galite atsisakyti slapukų arba 

pasirinktinai priimti slapukus koreguojant ypatybes jūsų naršyklėje. Jei išjungiate slapukus, 

svetainėje gali būti funkcijų, kurios jums bus neprieinamos, ir kai kurios svetainės gali būti 

tinkamai nerodomos. 

Tam tikrose šalyse galite koreguoti savo HP.com ir susijusius slapukų nustatymus naudodami 

lankomoje svetainėje esantį parinkčių valdymo įrankį. 

 

Galite rasti informacijos apie populiarias naršykles ir kaip pakoreguoti slapukų nustatymus čia: 

 

Laikas nuo laiko HP „Flash“ tipo informaciją ir nuostatas saugo „Flash“ vietiniuose LSO 

failuose. LSO atlieka panašias funkcijas kaip ir HTMP naršyklės slapukai, jie palieka mažus 

failiukus jūsų kompiuteryje, paprastai vadinamus „Flash“ slapukais. „Flash“ slapukai skiriasi nuo 

naršyklės slapukų, ir valdymo priemonės, esančios jūsų naršyklėje, „Flash“ slapukų nepašalina. 

Norėdami sužinoti daugiau apie „Flash“ slapukus ir kaip valdyti susijusius privatumo ir 

saugojimo nustatymus, apsilankykite „Adobe Systems“ svetainėje  

 

http://www.adobe.com/
http://www.adobe.com/


Tinklapio indikatoriai 

Kai kurie HP.com ir trečiųjų šalių tinklapiai, taikomosios programos ir HTML formato el. pašto 

naujienų biuleteniai, sudarinėdami statistiką apie tai, kaip naudojamasi tinklapiu, kartu su 

slapukais naudoja tinklapio indikatorius rinkti informaciją apie jūsų svetainės naudojimą ir 

bendravimą el. paštu bei matuoti informaciją apie hp.com, taikomąsias programas ir kitų 

kompanijų svetaines, valdomas HP vardu. Tinklapio indikatorius yra elektroninis vaizdas, 

vadinamasis "vieno pikselio" (1x1) arba "švarus" GIF formato vaizdas. Tinklapio indikatorius 

lankytojo kompiuteryje atpažįsta tam tikrą informaciją, pvz. slapuko numerį, puslapio peržiūros 

laiką ir datą ir puslapio, kuriame yra tinklapio indikatorius, aprašą. Tam tikromis aplinkybėmis 

tinklalapių žymekliai gali būti susiję su trečiųjų šalių serverių turiniu ir paslaugų teikėjų gali būti 

naudojami tam, kad jums siųstų atitinkamus reklaminius skelbimus. 

 

Galite galėti išjungti tinklapio indikatorius el. pašto pranešimuose, neatsisiųsdami vaizdų, 

esančių pranešimuose, kuriuos gaunate (ši funkcija gali skirtis, priklausomai nuo el. pašto 

programinės įrangos, naudojamos jūsų kompiuteryje). Tačiau taip ne visada galima išjungti 

tinklapio indikatorių ar kitas automatinio duomenų kaupimo priemones el. pašto pranešime, taip 

yra dėl atskirų el. pašto programų ypatybių. Daugiau tokios informacijos pateikia el. pašto 

paslaugų tiekėjas ar programos žinynas. 

 

Jei pasirenkate gauti rinkodaros pranešimus ar naujienlaiškius iš HP, kai tai nustatyta sk. „Jūsų 

pasirinktys ir privatumo prioritetų nustatymai“, HP gali automatiškai rinkti informaciją apie jus. 

Pavyzdžiui, tinklalapio indikatoriais ir asmeniniais URL adresais, įtrauktais į šiuos el. laiškus ir 

naujienlaiškius, HP gali stebėti, ar atidarėte šiuos pranešimus ir ar spustelėjote ant nuorodų 

šiuose pranešimuose. Daugiau informacijos apie tinklapio indikatorius žr. žemiau. 

 

Integruotos nuorodos 

El. laiškai iš HP, HP iš anksto sukonfigūruoti internetiniai klaviatūros klavišai ir reklaminės 

piktogramos, įdiegtos jūsų kompiuteryje, dažnai naudoja nuorodas, kurios yra skirtos nukreipti 

jus į reikalingas tinklo sritis per HP serverius. Nukreipimo sistema leidžia HP pakeisti paskirties 

URL adresą šiose nuorodose, jei to reikia, ir nustatyti mūsų rinkodaros iniciatyvų veiksmingumą. 

 

El. laiškuose tokios tinklo nuorodos gali leisti HP nustatyti, ar spustelėjote ant nuorodos el. 

laiške, ir ši informacija apie jūsų veiksmus gali būti susieta su jūsų tapatybe. Jei nenorite, kad HP 

rinktų informaciją apie nuorodas, ant kurių spaudžiate, galite: 

http://www8.hp.com/us/en/privacy/privacy.html#6
http://www8.hp.com/us/en/privacy/privacy.html#6


 pakeisti nustatymą, ką norite daryti su informacija, gauta iš HP (pvz, pasirinkti tekstinę versiją, 

kur tai įmanoma), ar nespausti ant nuorodų HP siunčiamuose el. laiškuose; 

 trinti reklamines piktogramas, įdiegtas HP jūsų kompiuteryje, arba pasirinkti ant jų nespausti; 

 perkonfigūruoti internetinės klaviatūros klavišus atskirų modelių kompiuteriuose, siekiant 

paleisti paskirties URL laikydamiesi instrukcijų, pateikiamų su jūsų kompiuteriu. 

HP reklamos ir pasiūlymai trečiųjų šalių tinklalapiuose 

HP bendrauja su paslaugų teikėjais, kad pateiktų reklamas svetainėse, kurios priklauso 

trečiosioms šalims. Be to, kai kurias svetaines gali valdyti paslaugų teikėjai, teikiantys HP 

pasiūlymus HP vardu. Šie paslaugų tiekėjai gali siųsti slapukus ir naudoti tinklapių indikatorius 

šių trečiųjų šalių svetainėse ir hp.com. Slapukai ir tinklapių indikatoriai gali leisti HP rinkti 

informaciją apie jūsų peržiūrėtus puslapius ir spaustas nuorodas. 

 

Daugiau apie tinklo reklamą ir apie tai, kaip jos atsisakyti, galite sužinoti apsilankę 

http://www.aboutads.info . 

 

Šios politikos pagrindinė kopija pateikiama anglų kalba adresu 

http://www8.hp.com/us/en/privacy/privacy.html. Patogumo dėlei pateikiami vertimai. 
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