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HP privatumo pareiškimas 

HP supranta, kad privatumas yra pagrindinė žmogaus teisė, ir pripažįsta privatumo, saugumo ir 
duomenų apsaugos svarbą mūsų klientams ir partneriams visame pasaulyje. Kaip pasaulinė 
organizacija, kurios juridinių asmenų, verslo, vadybos struktūrų ir techninių sistemų veikla 
vykdoma tarptautiniu mastu, stengiamės apsaugoti žmones geriau, nei to reikalaujama pagal 
įstatymus, ir taikyti nuoseklią griežtą politiką bei procedūras. 

Šiame privatumo pareiškime pateikiama informacija apie su privatumu susijusius mūsų veiksmus, 
alternatyvas, kurias galite pasirinkti, bei teises, kuriomis galite pasinaudoti dėl savo asmeninių 
duomenų, įskaitant informaciją, kuri gali būti renkama iš jūsų veiklos internete, naudojimosi 
prietaisas ir bendravimo su HP atjungties būsenoje, pvz., kai bendraujate su mūsų klientų 
aptarnavimo skyriaus atstovais. Šis privatumo pareiškimas taikomas visoms HP įmonėms ir HP bei 
jos dukterinėms įmonėms priklausančioms interneto svetainėms, sritims, paslaugoms (įskaitant 
prietaiso valdymą), programoms, prenumeratoms (pvz., „Instant Ink“) ir produktams (bendrai 
vadinamos HP paslaugomis). Daugeliu atvejų „HP Inc.“ bus duomenų valdytojas. Jei turite klausimų 
dėl konkrečios HP paslaugos duomenų valdytojo, galite kreiptis į HP privatumo reikalų tarnybą. 

Šis privatumo pareiškimas netaikomas trečiųjų šalių programoms, produktams, paslaugoms, 
svetainėms ar socialinės medijos funkcijoms, kurios gali būti pasiektos per saitus, pateikiamus HP 
paslaugų vartotojams dėl jų patogumo ir norint suteikti informacijos. Naudodami tokius saitus, 
paliksite HP paslaugas ir trečioji šalis galės rinkti arba bendrinti jūsų informaciją. 
Nekontroliuojame trečiųjų šalių svetainių ar jų privatumo praktikos ir neteigiame, kad jai 
pritariame, bei neteikiame jokių su ja susijusių pareiškimų, nes jų praktika gali skirtis nuo mūsų 
praktikos. Rekomenduojame peržiūrėti visų svetainių, kuriose lankotės, privatumo politiką prieš 
suteikiant leidimą rinkti ir naudoti asmeninius duomenis. 

Spauskite čia, jei norite pasiekti privatumo pareiškimo vertimus. Jei yra neatitikimų tarp vertimo ir 
angliško teksto, pirmenybė teikiama privatumo pareiškimui anglų kalba. 

Norėdami atsisiųsti dabartinį HP privatumo pareiškimą, spustelėkite čia, o norėdami atsisiųsti 
ankstesnę HP privatumo pareiškimo versiją – spustelėkite čia ir 2015 HP privatumo 
patvirtinimus, spustelėkite čia. 

 

 

 

 

 

  

http://www8.hp.com/us/en/privacy/ww-privacy-form.html
https://ssl.www8.hp.com/us/en/privacy/ww-privacy.html
http://www8.hp.com/lt/lt/pdf/privacy/HP_May_2018_Privacy_Statement.pdf
http://www8.hp.com/lt/lt/pdf/privacy/HP_October_2016_Privacy_Statement_Lithuanian.pdf
http://www8.hp.com/lt/lt/pdf/privacy/HP_October_2015_Privacy_Statement_Lithuanian.pdf
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Mūsų privatumo principai 
Turime atskaitomybe grįstą programą ir laikomės toliau nurodytų principų, pagrįstų 
tarptautinėmis privatumo ir duomenų apsaugos sistemomis bei principais. 

 
TEISĖTUMAS, SĄŽININGUMAS IR SKAIDRUMAS 

Asmeninius duomenis apdorojame laikydamiesi įstatymų, skaidriai ir sąžiningai. Duomenis 
apdorojame: 1) gavę jūsų leidimą; 2) siekdami įvykdyti įsipareigojimus jums; 3) teisėtais verslo 
vykdymo tikslais ir kad galėtume skatinti inovacijas bei sklandžiai teikti paslaugas klientams; arba 
4) kitais įstatymams neprieštaraujančiais tikslais. 

 
PRANEŠIMAS APIE DUOMENŲ NAUDOJIMĄ IR JŪSŲ PASIRINKIMAS 

Skaidriai naudojame duomenis ir aiškiai jus informuojame, kokie asmeniniai duomenys yra renkami 
bei kodėl jie renkami ir apdorojami, bei leidžiame jums rinktis, ar norite suteikti informaciją. 
Nenaudosime asmeninių duomenų tikslais, kurie neatitinka šių principų, privatumo pareiškimo ar 
konkrečių pranešimų, susietų su HP paslaugomis. 

 
PRIEIGA PRIE DUOMENŲ 

Leisime jums pasiekti asmeninius duomenis, kuriais pasidalijote su mumis, ir juos peržiūrėti, 
taisyti, tikslinti arba pašalinti. 

 
DUOMENŲ VIENTISUMAS IR RIBOTA NAUDOJIMO PASKIRTIS 

Asmeninius duomenis naudojame tik tikslais, nurodomais, kai duomenys renkami, arba kitais 
tikslais, kurie neprieštarauja įstatymams. Mes imamės pagrįstų veiksmų, kad užtikrintumėme 
asmeninių duomenų tikslumą, išsamumą ir tai, kad jie būtų galiojantys; mes renkame tik svarbius 
duomenis ir tik tokius, kokie reikalingi tikslams, dėl kurių jie yra renkami. Mes saugosime 
asmeninius duomenis ne ilgiau, nei būtina tikslams, dėl kurių jie surinkti, ir tada mes juos saugiai 
pašalinsime arba sunaikinsime. 

 
DUOMENŲ SAUGA 

Siekdami užkirsti kelią neteisėtam duomenų naudojimui ar atskleidimui, vykdome griežtą 
informacijos saugumo kontrolę ir siūlome vienus geriausių rinkoje duomenų apsaugos produktus 
bei sprendimus. 

 
ATSKAITOMYBĖ PERDUODANT DUOMENIS KITIEMS 

Prisiimame atsakomybę už asmeninius duomenis, perduodamus kitiems HP subjektams arba 
trečiosioms šalims. Asmeniniai duomenys bus perduodami trečiosioms šalims, tik jei jos pagal 
sutartį įsipareigos taip pat juos saugoti. 

 
ATGRĘŽTINIS REIKALAVIMAS, PERŽIŪRA IR VYKDYMAS 

Stengsimės išspręsti visus jums rūpimus klausimus dėl asmeninių duomenų. Savanoriškai 
dalyvaujame keliose tarptautinėse privatumo apsaugos programose, pagal kurias asmenims 
suteikiama atgręžtinio reikalavimo teisė, jei jie mano, kad HP pažeidė jų teises.  
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Tarptautiniai duomenų perdavimai 

Kadangi mūsų įmonė veikia visame pasaulyje, gali būti, kad jūsų pateikta informacija bus perduota 
įvairiose pasaulio vietose veikiantiems HP subjektams arba bus jų pasiekta laikantis šio privatumo 
pareiškimo ir toliau nurodytų tarptautinių privatumo apsaugos programų reikalavimų. 

ES ir JAV „PRIVATUMO SKYDAS“ 

HP laikosi ES ir JAV „privatumo skydo“ pagrindų, kuriuos nustatė JAV Komercijos departamentas ir 
kurie taikomi renkant, naudojant bei saugant asmeninius duomenis Europos Sąjungos šalyse 
narėse. HP patvirtino, kad laikosi „privatumo skydo“ principų dėl pranešimų, pasirinkimo, 
atskaitomybės perduodant duomenis kitiems, saugumo, duomenų vientisumo bei ribotos 
paskirties, prieigos ir atgręžtinio reikalavimo bei vykdymo ir atsakomybės. Jei ši privatumo 
politika prieštarauja „privatumo skydo“ principams, pirmenybė teikiama „privatumo skydui“. 
Norėdami sužinoti daugiau apie „privatumo skydo“ programą („Privacy Shield“) ir peržiūrėti mūsų 
sertifikato puslapį, apsilankykite adresu www.privacyshield.gov . 

Laikydamasi ES ir JAV „privatumo skydo“ principų, HP įsipareigoja spręsti skundus dėl privatumo ir 
renkamos arba naudojamos asmeninės informacijos. Klausimų arba skundų dėl šios privatumo 
politikos turintys Europos Sąjungos gyventojai pirmiausia turėtų kreiptis į HP PRIVATUMO REIKALŲ 
TARNYBĄ 

HP taip pat įsipareigojo perduoti neišspręstus skundus, susijusius su ES ir JAV „privatumo skydu“, 
BBB EU PRIVACY SHIELD – alternatyviai Jungtinių Amerikos Valstijų ne pelno institucijai, 
sprendžiančiai ginčus ir valdomai „Better Business Bureaus“ tarybos. Jei į jūsų skundą neatsakyta 
laiku arba jis neišspręstas, apsilankykite adresu www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-
consumers/ , kur rasite daugiau informacijos ir galėsite pateikti skundą. 

Jei jūsų skundas nebus išspręstas anksčiau aprašytais būdais, tam tikromis aplinkybėmis jums gali 
būti leidžiama prašyti įpareigojančio „privatumo skydo“ grupės arbitražo. 

HP veiklos tyrimo ir vykdymo užtikrinimo įgaliojimus turi JAV Federalinė prekybos komisija arba 
bet kuri kita JAV įgaliotoji įstatyminė institucija. 

* Toliau išvardytos kai kurios konkrečios JAV veikiančios HP įmonės, dalyvaujančios ES ir JAV 
„privatumo skydo“ programoje: PrinterOn America Corporation; Compaq Information 
Technologies, LLC; Gram, Inc.; Hewlett-Packard Company Archives LLC (JV 50% owned by HP Inc); 
Hewlett-Packard Enterprises, LLC; Hewlett-Packard Products CV 1, LLC; Hewlett-Packard Products 
CV 2, LLC; Hewlett-Packard World Trade, LLC; HP WebOS, LLC; HPI Bermuda Holdings LLC; HPI Brazil 
Holdings LLC; HPI CCHGPII LLC; HPI CCHGPII Sub LLC; HPI Federal LLC; HPI J1 Holdings LLC; HPI J2 
Holdings LLC; HPQ Holdings, LLC; Shoreline Investment Management Company; Handspring 
Corporation; HP Inc.; Indigo America, Inc.; Palm Latin America, Inc.; Palm South America, LLC; Palm 
Trademark Holding Company, LLC; Palm, Inc.; Computer Insurance Company; Hewlett-Packard 
Development Company, L.P.; Tall Tree Insurance Company; HP R&D Holding LLC; HPI Luxembourg 
LLC; HP Hewlett Packard Group LLC (JV 50% owned by HPDC); HP Federal LLC; Evanios, LLC.. 

 

http://www.privacyshield.gov/
http://www8.hp.com/us/en/privacy/ww-privacy-form.html
http://www8.hp.com/us/en/privacy/ww-privacy-form.html
http://www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/
http://www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/
http://www.privacyshield.gov/
http://www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/
http://www.bbb.org/sanjose/business-reviews/computers-networks/hewlett-packard-in-palo-alto-ca-207934
http://www.bbb.org/sanjose/business-reviews/computers-networks/hewlett-packard-in-palo-alto-ca-207934
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ĮMONĖMS PRIVALOMOS TAISYKLĖS 

HP įmonėms privalomos taisyklės (ĮPT) užtikrina, kad iš Europos ekonominės erdvės (EEE) perduoti 
asmeniniai duomenys būtų tinkamai apsaugoti, kai juos apdoroja kuris nors pasaulinis HP 
subjektas. HP vykdomi asmeninių duomenų perdavimai iš ES atliekami pagal toliau nurodytas 
patvirtintas ĮPT. 

• HP ĮPT valdytojui (ĮPT-V) – patvirtintos daugumos EEE ir Šveicarijos duomenų apsaugos 
reguliavimo institucijų, įsigaliojusios 2011 m. HP BCR-C apima esamų ir būsimų HP vartotojų bei 
HP darbuotojų ir kandidatų į darbo vietas asmeninių duomenų perdavimą. Daugiau informacijos 
apie mūsų ĮPT-V rasite čia (Į anglų). 

• HP ĮPT apdorotojui (ĮPT-A) – patvirtintos daugumos EEE ir Šveicarijos duomenų apsaugos 
reguliavimo institucijų, įsigaliojusios 2018 m. HP ĮPT-A prieinamos HP klientėms-įmonėms, kad 
būtų palengvintas jų asmeninių duomenų perdavimas iš EEE. Daugiau informacijos apie mūsų 
ĮPT-A rasite čia (Į anglų). 

APEC „CROSS-BORDER PRIVACY RULES“ (LIET. „TARPTAUTINĖS PRIVATUMO TAISYKLĖS“) 

Ženklą galite pamatyti spustelėję „TrustArc“ apsaugos ženklą. Šiame pareiškime aprašyti HP 
atliekami su privatumu susiję veiksmai atitinka APEC „Cross Border Privacy Rules System“ (CBPR), 
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 „TRUSTArc“ (nemokamai). 

   

Kaip naudojame duomenis 

 
Jūsų asmeninius duomenis renkame ir naudojame, kad galėtume kontroliuoti jūsų santykius su HP 
bei geriau jums tarnauti, kai naudojatės HP paslaugomis, jas suasmenindami ir pritaikydami pagal 
jūsų poreikius. Toliau pateikti pavyzdžiai, kaip naudojame duomenis. 

 

KLIENTO PATIRTIS 

Norime sklandžiai teikti jums paslaugas, todėl reikalingi tikslūs kontaktiniai ir 
registracijos duomenys bei visapusiška pagalba klientams. Taip pat norime pasiūlyti 
jums produktus, paslaugas, prenumeratas ir funkcijas, kurie gali jus sudominti, bei 
suteikti galimybę dalyvauti konkursuose ir apklausose. Pagal jūsų duomenis taip pat 

http://www8.hp.com/uk/en/binding-corporate-rules.html
http://www8.hp.com/uk/en/binding-corporate-rules.html
https://feedback-form.truste.com/watchdog/request
http://privacy.truste.com/privacy-seal/validation?rid=e2864037-6873-4c1b-8a16-10a22e7b31eb
https://privacy.truste.com/privacy-seal/validation?rid=67797cbc-f6de-485c-a8a1-4137cf8ebe1e
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pritaikome ir suasmeniname HP paslaugas bei jums siunčiamus pranešimus ir 
teikiame rekomendacijas pagal tai, kaip naudojate HP paslaugas. 

 

 

OPERACIJOS PALAIKYMAS 

Norime padėti jums atlikti operacijas arba užsisakyti mūsų produktus ar paslaugas, 
administruoti paskyrą, apdoroti mokėjimus, suorganizuoti gabenimą ir pristatymą 
bei pataisyti arba grąžinti produktus. 

 

PRODUKTO PALAIKYMAS IR TOBULINIMAS 

Norime pagerinti produktus, sprendimus, paslaugas ir pagalbą, įskaitant garantinę 
pagalbą bei laiku teikiamus programinės aparatinės ir programinės įrangos naujinius 
bei įspėjimus, kad įrenginys ar paslauga nuolat veiktų. Daugiau informacijos rasite 
skyriuje Automatiškai renkama informacija apie jūsų naudojimąsi HP paslaugomis. 

 

ADMINISTRACINIAI RYŠIAI 

Norime informuoti jus apie HP paslaugas. Administracinių pranešimų pavyzdžiai – 
atsakymai į jūsų užklausas ar prašymus, pranešimai apie suteiktas paslaugas arba 
garantiją, pranešimai apie produktų atšaukimą saugumo sumetimais, įstatymais 
nustatyti pranešimai arba įmonės naujienos apie susijungimus, įsigijimus ar 
pardavimus. 

 

SAUGA 

Siekiame užtikrinti svetainių, produktų ir paslaugų vientisumą bei saugumą ir 
nustatyti grėsmes saugumui, galimą sukčiavimą ar kitą nusikalstamą ar kenkėjišką 
veiką, kuri gali pakenkti jūsų informacijai, ir apsisaugoti nuo tokios veikos. Prieš 
suteikdami leidimą pasiekti jūsų asmeninius duomenis, taip pat imsimės reikiamų 
veiksmų, skirtų jūsų tapatybės informacijai, pavyzdžiui, slaptažodžiui ir vartotojo 
identifikatoriui, patikrinti. Be to, savo fizinėms vietoms apsaugoti pasitelkiame 
papildomas apsaugos priemones, pvz., uždarojo televizijos tinklo (angl. CCTV) 
kameras. 

 

 

VERSLO OPERACIJOS 

Duomenys reikalingi įprastai įmonės veiklai, tapatybės patvirtinimui, sprendimams 
dėl kredito (jei dėl jo kreipiatės), verslo tyrimams ir analizei, įmonės ataskaitoms bei 
vadybai, personalo mokymams ir kokybės užtikrinimo procesui (kurį atliekant gali 
prireikti stebėti arba įrašyti pagalbos klientams tarnybos skambučius) bei 
informavimui. 

 

TYRIMAI IR INOVACIJOS 
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Pasitelkę tyrimų ir inovacijų įrankius bei įmonės duomenų analizę, bandome išrasti 
naujų produktų, funkcijų ir paslaugų. 

 

REKLAMAVIMAS 

Pagal jūsų privatumo nuostatas teikiame jums suasmenintus reklaminius 
pasiūlymus, kai naudojate HP paslaugas ir naršote kai kurių partnerių svetaines 
(pavyzdžiui, partnerio svetainėje galite matyti produkto, kurį neseniai peržiūrėjote 
HP svetainėje, reklamą). Taip pat galime suteikti jūsų informacijos rinkodaros 
paslaugų teikėjams ir skaitmeniniams rinkodaros tinklams, kad galėtume rodyti jums 
įdomias reklamas. Jei norite sužinoti daugiau, skaitykite Kaip HP naudoja 
automatinius duomenų rinkimo įrankius. 

 

ĮSTATYMŲ LAIKYMASIS 

Tam, kad galėtume tinkamai teikti paslaugas ir produktus, apsisaugoti patys ir 
apsaugoti vartotojus bei klientus ir išspręsti galimus ginčus su klientais, turime 
laikytis taikomų įstatymų, reglamentų bei teismo nurodymų ir patenkinti 
vyriausybės bei teisėsaugos įstaigų prašymus. 

Glaustą informaciją, kaip naudojame surinktus duomenis, ir mūsų teisėtą pagrindą tokių duomenų 
apdorojimui rasite dokumente „Duomenų rinkimas ir matricos naudojimas“.  

Kokius duomenis renkame 

Asmeniniai duomenys yra bet kokia jus identifikuojanti informacija arba informacija, pagal kurią 
galima tiesiogiai ar netiesiogiai jus identifikuoti. Jūsų asmeninius duomenis galime rinkti, kai 
naudojatės HP paslaugomis arba bendraujate su HP atstovais. 

Mūsų renkami asmeniniai duomenys priklauso nuo to, kodėl su mumis bendraujate, arba nuo 
naudojamų HP paslaugų, ir gali apimti toliau nurodytą informaciją. 

INFORMACIJA, KURIĄ PATEIKIATE TIESIOGIAI 

• Kontaktiniai duomenys – galime rinkti asmeninę ir (arba) įmonės kontaktinę informaciją, 
įskaitant jūsų vardą, pavardę, pašto adresą, telefono ar fakso numerį, el. pašto adresą ir 
kitus panašius duomenis. 

• Mokėjimų duomenys – renkame informaciją, kurios reikia mokėjimams apdoroti ir 
apsisaugoti nuo sukčiavimo, įskaitant kredito ar debeto kortelių numerius, saugos kodus ir 
kitą susijusią atsiskaitymo informaciją. 

• Paskyros duomenys – renkame informaciją, kaip įsigyjate HP paslaugas arba 
prisiregistruojate jas naudoti, operacijų, atsiskaitymo ir pagalbos istoriją, informaciją apie 
naudojamas HP paslaugas ir kitus duomenis, susijusius su sukurta paskyra. 

http://www8.hp.com/lt/lt/pdf/privacy/HP_Privacy_Matrix.pdf
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• Vietos duomenys – renkame geografinius duomenis, kai įjungiate pagal vietą veikiančias 
paslaugas arba pasirenkate teikti vietos informaciją registruodami produktą, arba 
sąveikaujate su mūsų svetaine. 

• Saugos kredencialų duomenys – renkame vartotojų ID, slaptažodžius, slaptažodžių 
užuominas ir panašią saugos informaciją, kurios reikia vartotojams autentifikuoti ir HP 
paskyroms pasiekti. 

• Demografiniai duomenys – renkame arba iš trečiųjų šalių gauname tam tikrus 
demografinius duomenis, įskaitant, pvz., šalį, lytį, amžių, pageidaujamą kalbą ir duomenis 
apie bendruosius pomėgius. 

• Nuostatos – renkame informaciją apie jūsų nuostatas ir interesus, susijusius su HP 
paslaugomis (kai nurodote pageidavimus arba juos nustatome pagal turimą informaciją 
apie jus), ir būdus, kuriais pageidaujate gauti mūsų pranešimus. 

• Socialinės medijos duomenys – galime teikti socialinės medijos funkcijas, kurios suteikia 
galimybę bendrinti informaciją socialiniuose tinkluose ir bendrauti su mumis įvairiose 
socialinės medijos svetainėse. Kai naudosite tokias funkcijas, jūsų informacija gali būti 
renkama arba bendrinama, atsižvelgiant į tai, kokią funkciją naudosite. Rekomenduojame 
peržiūrėti naudojamų socialinės medijos svetainių privatumo politiką ir nustatymus, kad 
galėtumėte suprasti, kokia jūsų informacija yra renkama, naudojama ir bendrinama. 

• Kita unikali identifikuojanti informacija – kitos unikalios identifikuojančios informacijos, 
kurią renkame, pavyzdžiai: produktų serijos numeriai, informacija, kurią pateikiate 
asmeniškai, internetu, telefonu arba paštu bendraudami su mūsų priežiūros centrais, 
pagalbos tarnybomis ar kitais pagalbos klientams kanalais, atsakymai į klientų apklausas 
ar konkursinius klausimus arba papildoma informacija, kurią pateikėte, kad galėtume 
lengviau teikti HP paslaugas ir atsakyti į jūsų užklausas. Jei kreipsitės dėl greitojo kredito, 
galbūt paprašysime pateikti papildomos asmeninės informacijos, pvz., nurodyti atlyginimo 
dydį, vyriausybės suteiktą identifikacijos numerį, banko / finansinės sąskaitos informaciją 
ir kitą informaciją (pvz., iš kreditines ataskaitas teikiančių institucijų) autentifikavimo 
tikslais ir siekiant patikrinti kreditingumą 

 
INFORMACIJA, AUTOMATIŠKAI RENKAMA APIE JŪSŲ HP PASLAUGŲ NAUDOJIMĄ 

• Produkto naudojimo duomenys – renkame produkto naudojimo duomenis, pvz., 
išspausdintus puslapius, spausdinimo režimą, naudojamą laikmeną, rašalo arba dažų 
prekės ženklą, spausdinamo failo tipą (.pdf, .jpg ir t. t.), spausdinti naudojamą programą 
(„Word“, „Excel“, „Adobe Photoshop“ ir t. t.), failo dydį, laiko žymą bei kitų spausdintuvo 
eksploatacinių medžiagų naudojimą ir būseną. Mes nenuskaitome ir nerenkame jokių failų 
turinio ir informacijos, kuriuos gali rodyti programa. 

• Įrenginio duomenys – renkame informaciją apie jūsų kompiuterį, spausdintuvą ir (arba) 
įrenginį, pvz., operacinę sistemą, programinę aparatinę įrangą, atminties kiekį, regioną, 
kalbą, laiko juostą, modelio numerį, pirmo paleidimo datą, įrenginio amžių, įrenginio 
pagaminimo datą, naršyklės versiją, prietaiso gamintoją, ryšio prievadą, garantijos būseną, 
unikalius įrenginio identifikatorius, reklamavimo identifikatorius ir papildomą techninę 
informaciją, kintančią atsižvelgiant į produktą. 
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• Programos duomenys – renkame informaciją, susijusią su HP programomis, pvz., vietą, 
kalbą, programinės įrangos versijas, duomenų bendrinimo pasirinkimus ir atnaujinimų 
informaciją. Tais atvejais, kai įtraukiame trečiųjų šalių technologijas, duomenimis gali būti 
dalijamasi tarp trečiosios šalies ir HP, o atitinkamas pranešimas bus pateiktas programos 
lygiu. 

• Efektyvumo duomenys – renkame informaciją apie atskirų įrenginio techninės įrangos 
komponentų, programinės aparatinės įrangos, programinės įrangos ir programų 
efektyvumą. Surinktų duomenų pavyzdžiai apima informaciją apie atminties ir 
procesoriaus našumą, aplinkos sąlygas ir sistemų gedimus, spausdinimo įvykius, funkcijas 
ir įspėjimus, tokius kaip įspėjimai „Mažai rašalo“, nuotraukų kortelių naudojimą, faksą, 
nuskaitymą, integruotąjį žiniatinklio serverį ir papildomą techninę informaciją, kintančią 
atsižvelgiant į įrenginį. 

• Svetainės naršymo duomenys – renkame informaciją apie jūsų apsilankymus ir veiklą HP 
svetainėse, kitų įmonių mūsų vardu teikiamose programose arba svetainėse, įskaitant 
turinį (ir reklamas), kurį peržiūrite ir su kuriuo sąveikaujate, svetainės, iš kurios perėjote, 
adresą ir kitus spustelėjimo veiksmus (pvz., peržiūrimus puslapius, paspaudžiamus saitus 
arba į pirkinių krepšelį įtraukiamas prekes). Dalis šios informacijos surenkama naudojant 
mūsų automatinius duomenų rinkimo įrankius, t. y. slapukus, žiniatinklio švyturėlius ir 
įdėtąsias žiniatinklio nuorodas. Jei norite sužinoti daugiau, skaitykite Kaip HP naudoja 
automatinius duomenų rinkimo įrankius. 

• Anoniminiai arba apjungti duomenys – renkame anoniminius apklausų atsakymus arba 
anoniminę ir apjungtą informaciją apie tai, kaip naudojamos mūsų HP paslaugos. Be to, tam 
tikrais atvejais savo operacijų metu jūsų duomenims taikome deidentifikavimo arba 
pseudonimų suteikimo procesą, kad naudojant šiuos duomenis su pasiekiamomis 
technologijomis būtų pagrįstai neįmanoma jūsų identifikuoti. 

INFORMACIJA IŠ TREČIŲJŲ ŠALIŲ ŠALTINIŲ 

Mes renkame duomenis iš šių trečiųjų šalių: 

• Duomenų brokerių, socialinių tinklų ir reklamos tinklų – rinkoje prieinamus duomenis, pvz., 
vardą ir pavardę, el. pašto adresą, pageidavimus, interesus ir tam tikrus demografinius 
duomenis. Pvz., asmeniniai duomenys gali būti renkami tada, kai mūsų programas 
pasiekiate prisijungę prie socialinės medijos (t. y. prisijungę prie mūsų programų 
naudodami savo „Facebook“ arba kitos socialinės medijos kredencialus). Pagrindinė mūsų 
gaunama informacija priklauso nuo jūsų socialinio tinklo paskyros privatumo nustatymų. 

• HP partneriai – jei HP paslaugas įsigysite iš HP partnerio, apie jūsų pirkinį tam tikros 
informacijos galime gauti iš to partnerio. 

• Sukčiavimo prevencijos arba kredito ataskaitų teikimo agentūros – duomenys, surinkti 
siekiant užkirsti kelią sukčiavimui ir susiję su kredito nustatymu. 

• HP klientės-įmonės – siekiant teikti tam tikras HP paslaugas įmonės lygiu, jūsų verslo 
kontaktų duomenis HP pateikti gali jūsų verslo ar įmonės paskirtas objektas (pvz., jūsų IT 
skyriaus narys). 
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• Analitinės informacijos tiekėjai – be to, gauname neasmeninių duomenų, pvz., sugrupuotų 
arba deidentifikuotų demografinių / profilio duomenų, iš trečiųjų šalių šaltinių, pvz., 
įmonių, kurių specializacija apima įmonės duomenų, analizės ir programinės įrangos 
pateikimą kaip paslaugą. 

Siekiant teikti tam tikras HP paslaugas įmonės lygiu, jūsų verslo kontaktų duomenis HP pateikti 
gali jūsų verslo ar įmonės paskirtas objektas (pvz., jūsų IT skyriaus narys). Kai reikalinga, galime 
naudoti jūsų ar jūsų darbdavio pateiktą informaciją kartu su informacija iš viešai prieinamų ir kitų 
internetinių ir autonominių šaltinių, skirta atlikti deramus verslo kontaktų patikrinimus kaip 
antikorupcijos atitikties programos dalį. 

Be to, gauname neasmeninių duomenų, pvz., sugrupuotų arba deidentifikuotų demografinių / 
profilio duomenų, iš trečiųjų šalių šaltinių, pvz., įmonių, kurių specializacija apima įmonės 
duomenų, analizės ir programinės įrangos pateikimą kaip paslaugą. 

Siekdami užtikrinti duomenų saugumą ir pasiūlyti aukščiausios kokybės klientų aplinką, 
pateikdami geriau pagal poreikius pritaikytas paslaugas, turinį, rinkodarą ir reklamas, kai kuriais 
atvejais susiejame arba apjungiame informaciją, gaunamą iš aukščiau išvardintų šaltinių, su 
informacija, kurią surenkame tiesiogiai iš jūsų. Pvz., norėdami išsiaiškinti jūsų bendrąją geografinę 
sritį, palyginame geografinę informaciją, gautą iš komercinių šaltinių, su IP adresu, gautu 
naudojant automatinius duomenų rinkimo įrankius. Informaciją taip pat galima susieti naudojant 
unikalųjį identifikatorių, pvz., slapuką arba paskyros numerį. 

Prireikus gauname informaciją, kad atliktume deramus verslo kontaktų patikrinimus kaip 
antikorupcijos atitikties programos dalį ir pagal mūsų teisinius įsipareigojimus. 

JEI PASIRENKATE NETEIKTI DUOMENŲ 

Jūsų nereikalaujama bendrinti asmeninius duomenis, kurių prašome, tačiau jei nepateiksite šios 
informacijos, kai kuriais atvejais negalėsime jums suteikti HP paslaugų, tam tikrų specializuotų 
funkcijų arba efektyviai atsakyti į jūsų užklausas.  

Vaikų privatumas 

HP sąmoningai nerenka informacijos iš vaikų, kaip apibrėžta vietos įstatymuose, ir neskiria savo 
svetainių ar mobiliųjų taikomųjų programų vaikams.  

Kaip mes apsaugome jūsų duomenis 

Siekdami užkirsti kelią neįgaliotai prieigai arba informacijos netekimui, naudojimui ir atskleidimui 
bei užtikrinti tinkamą jos naudojimą, mes įdiegėme tinkamas fizines, technines ir administracines 
procedūras, skirtas apsaugoti renkamą ir apdorojamą informaciją. HP saugo duomenis, kaip 
reikalaujama arba leidžiama įstatymais ir tol, kol duomenys susiję su teisėtais verslo tikslais. 

Rinkdami, perkeldami ar saugodami neskelbtiną informaciją, pvz., finansinę informaciją, 
naudojame įvairias papildomas saugos technologijas ir procedūras, padedančias apsaugoti jūsų 
asmeninius duomenis nuo neįgaliotos prieigos, naudojimo arba atskleidimo. Perkeldami itin slaptą 
informaciją (pvz., kredito kortelės numerį ar slaptažodį) internetu, apsaugome ją naudodami 
šifravimą, pvz., vėlesnės transportavimo lygmens saugos (TLS) protokolą. 
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Be to, prenumeruojame sukčiavimo valdymo paslaugas kaip mokėjimų realiuoju metu apdorojimo 
dalį. Ši paslauga mums suteikia papildomą saugos lygį, siekiant apsisaugoti nuo kredito kortelių 
sukčiavimo ir apsaugoti jūsų finansinius duomenis pagal pramonės standartus. 

Mēs uzturam datu pierakstus saskaņā ar likumu un mūsu datu ierakstu saglabāšanas politiku. 
Saskaņā ar šo politiku visi ar uzņēmējdarbību nesaistītie datu pieraksti parasti tiek dzēsti vai 
iznīcināti viena vai divu gadu laikā pēc izveides. Attiecībā uz HP uzņēmējdarbības pierakstiem 
saglabāšanas periods ir atšķirīgs atkarībā no pieraksta veida. 

Datu pieraksti, kas attiecas uz nodarbinātību, atalgojumu, labumiem un algu izmaksām tiek 
saglabāti, kamēr tie ir aktīvi, un pēc tam papildu periodu līdz 10 gadiem. Uzņēmējdarbības datu 
pieraksti, tostarp ar klientu un pārdevēju darījumiem saistītie dati, tiek glabāti, kamēr tie ir aktīvi, 
un pēc tam papildu periodu līdz 15 gadiem. 

Pēc glabāšanas perioda beigām elektroniskie datu pieraksti tiek pilnībā dzēsti, lai nodrošinātu, ka 
tos nevar atjaunot, bet fiziskie pieraksti tiek iznīcināti tādā veidā, kas neļauj tos reproducēt 
(piemēram, sasmalcinot). 

Kaip mes bendriname duomenis 

Mes bendrinsime jūsų asmeninius duomenis tik taip, kaip nurodyta toliau, ir, kai kuriais atvejais, 
tik laikantis atitinkamų sutartinių įsipareigojimų: 

Bendrinimas su HP įmonėmis 

Jūsų asmeninius duomenis galime perduoti kitiems HP objektams JAV ir visame pasaulyje šiame 
privatumo pranešime nurodytais atvejais. Siekiant užtikrinti jūsų asmeninių duomenų saugumą, 
kaip mūsų dalyvavimo programose „APEC tarpvalstybinės privatumo taisyklės“, „Įmonėms 
privalomos taisyklės“ ir „Privatumo skydas“ dalį, HP objektai yra pagal sutartį įsipareigoję atitikti 
mūsų privatumo reikalavimus. Be to, mūsų privatumo gairės perduodamos mūsų HP darbuotojams 
kaip privalomų kasmetinių mokymų „Vientisumas HP“ dalis. 

Jei pirmiau nurodytos tarptautinės privatumo programos netaikomos, kai sutinkate su HP 
privatumo pareiškimu registruodami produktą ar registruodamiesi paslaugai gauti, kurdami 
paskyrą ar kitaip pateikdami mums savo asmeninius duomenis, jūs sutinkate perduoti savo 
asmeninius duomenis visam pasauliniam HP įmonių tinklui. 

BENDRINIMAS SU PASLAUGŲ TEIKĖJAIS IR PARTNERIAIS 

Mes įpareigojame paslaugų teikėjus ar partnerius valdyti ir palaikyti tam tikrus mūsų verslo 
operacijų aspektus mūsų vardu. Šie paslaugų teikėjai ar partneriai gali būti JAV arba kitose 
pasaulio vietose ir gali teikti paslaugas, pvz., kredito kortelių apdorojimo ir sukčiavimo valdymo 
paslaugas, klientų aptarnavimą, pardavimą mūsų vardu, užsakymo įvykdymą, produkto 
pristatymą, turinio personalizavimą, reklamos ir rinkodaros veiksmus (įskaitant skaitmeninę ir 
personalizuotą reklamą), IT paslaugas, el. pašto paslaugos teikėjus, duomenų prieglobą, tiesioginį 
žinyną, skolų surinkimą ir valdymą arba HP svetainių palaikymą. Mūsų paslaugų teikėjų ir partnerių 
reikalaujama pagal sutartį apsaugoti visus asmeninius duomenis, kuriuos iš mūsų gauna, ir jiems 
draudžiama naudoti asmeninius duomenis kitais tikslais, negu siekiant teikti paslaugas, kaip 
nurodo HP. Mes taip pat imamės priemonių, kad užtikrintume tinkamą bet kokių jūsų asmens 
duomenų perdavimų apsaugą pagal galiojančius įstatymus, pvz., su paslaugų teikėju ar partneriu 

http://www.cbprs.org/
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/binding-corporate-rules/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/binding-corporate-rules/index_en.htm
https://www.privacyshield.gov/
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pasirašydami ES sutarčių standartines sąlygas, remdamiesi jų privatumo apsaugos skydo 
sertifikatu, kitais patvirtintais elgesio kodeksais arba sertifikavimo mechanizmais ar privalomais 
ir įvykdomais paslaugų teikėjo įsipareigojimais. Jei norite gauti daugiau informacijos apie 
tinkamas apsaugos priemones, kreipkitės į HP privatumo reikalų tarnybą. 

KITOS INFORMACIJOS BENDRINIMAS SU REKLAMUOTOJAIS 

Informaciją apie jus taip pat galime perduoti reklamos partneriams (įskaitant skelbimų tinklus, 
reklamos pristatymo įmones ir kitus turinčius teisę paslaugų teikėjus), kad jie galėtų atpažinti jūsų 
įrenginius ir pristatyti pagal jūsų interesus pritaikytą turinį bei reklamą. Informacija apima jūsų 
vardą, pavardę, pašto adresą, el. pašto adresą, įrenginio ID arba kitą identifikatorių užšifruota 
forma. Paslaugų teikėjai gali apdoroti šifruotą arba anoniminę informaciją. Šie teikėjai gali rinkti 
papildomą informaciją, pvz., informaciją apie jūsų IP adresą, naršyklę ar operacinę sistemą, ir 
informaciją apie jus gali sujungti su informacija iš kitų įmonių duomenų bendrinimo kooperatyvų, 
su kuriais bendradarbiaujame. 

 

BENDRINIMAS SU KITOMIS TREČIOSIOMIS ŠALIMIS 

Jūsų asmeninius duomenis galime bendrinti su: (i) kredito informacijos teikimo ir sukčiavimo 
prevencijos agentūromis; (ii) skolų išieškojimo agentūromis (dėl didelių įsiskolinimų mums); arba 
(iii) draudimo teikėjais, jei per mus įsigijote draudimo polisą (pvz., „Care Packs“). Jei nuspręsite 
asmeninius duomenis pateikti kitoms įmonėms, šie asmeniniai duomenys bus tvarkomi pagal tų 
įmonių privatumo politiką, kuri gali skirtis nuo HP politikos ir praktikos. 

VERSLO OPERACIJOS 

Gali susidaryti sąlygos, kada strateginiais tikslais ar dėl kitų verslo priežasčių, HP nuspręs 
parduoti, pirkti, sujungti ar kitaip pertvarkyti verslą. Tokiais atvejais jūsų asmeninius duomenis 
galime atskleisti arba perduoti kitiems potencialiems arba faktiniams pirkėjams arba gauti 
asmeninius duomenis iš pardavėjų. Mes visada siekiame tinkamai apsaugoti jūsų asmeninius 
duomenis tokio tipo operacijose. 

ĮSTATYMŲ LAIKYMASIS 

Be to, galime bendrinti jūsų asmeninius duomenis, kai sąžiningai tikime, kad mes esame 
įsipareigoję: (i) atsakyti į teisėtai įgaliotas informacijos užklausas iš teisėsaugos agentūrų, 
reguliavimo institucijų, teismų ir kitų valdžios institucijų, įskaitant nacionalinio saugumo ar kitų 
teisės aktų vykdymo reikalavimus; (ii) laikytis visų įstatymų, reglamentų, teismo šaukimų ar 
teismo sprendimų; (iii) tirti ir padėti išvengti grėsmių saugumui, sukčiavimo ar kitos nusikalstamos 
arba žalingos veiklos; (iv) taikyti / ginti HP ar dukterinių įmonių teises ir nuosavybę; arba (v) 
saugoti HP, mūsų darbuotojų ir trečiųjų šalių teises ar asmeninį saugumą arba naudoti HP 
nuosavybę, kai leidžiama ir kiek tai susiję su taikomų įstatymų reikalavimais. 

Trumpos informacijos apie tai, kaip ir su kuo bendriname jūsų duomenis, žr. „Duomenų rinkimas ir 
matricos naudojimas“.  

http://www8.hp.com/us/en/privacy/ww-privacy-form.html
http://www8.hp.com/lt/lt/pdf/privacy/HP_Privacy_Matrix.pdf
http://www8.hp.com/lt/lt/pdf/privacy/HP_Privacy_Matrix.pdf
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Kaip naudojame automatinius duomenų rinkimo 

įrankius 

HP paslaugų svetainėse naudojame ir kai kurioms kitoms įmonėms leidžiame naudoti slapukus, 
spustelėjimo fiksavimą, pikselius, žiniatinklio indikatorius, žiniatinklio rinkimo formas ir kitas 
panašias technologijas (bendrai vadinamas automatiniais duomenų rinkimo įrankiais). Mes tai 
darome norėdami: suprasti jūsų HP paslaugų naudojimo įpročius; pagerinti vartotojų galimybes ir 
įgalinti individualizuotą turinį bei funkcijas; optimizuoti reklamos ir rinkodaros pasiūlymus; leisti 
trečiųjų šalių reklamos įmonėms padėti mums internete pateikti jūsų pomėgius atitinkančius 
reklaminius skelbimus. 

Daugiau informacijos apie automatinius duomenų rinkimo įrankius galite rasti 
svetainėje: www.allaboutcookies.org. 

INTERNETINIAI AUTOMATINIAI DUOMENŲ RINKIMO ĮRANKIAI 

Kai apsilankote kurioje nors HP svetainėje, ji gali išsaugoti arba nuskaityti jūsų naršyklės 
informaciją, daugiausia slapukus – tekstinius failus, kuriuose yra nedidelis informacijos kiekis. Ši 
informacija gali būti apie jus, jūsų nuostatas arba įrenginį ir dažniausiai yra naudojama tam, kad 
svetainė veiktų taip, kaip tikitės. Ši informacija paprastai tiesiogiai jūsų neidentifikuoja, tačiau 
gali labiau pritaikyti svetaines pagal jūsų poreikius. 

HP naudoja automatinius duomenų rinkimo įrankius dėl šių priežasčių: 

Griežtai būtini 
įrankiai  

Jie yra būtini, kad svetainė galėtų veikti ir nebūtų išjungta. Be šių įrankių 
nebūtų galima pateikti jūsų prašomos svetainės ar paslaugos, nes 
negalėtume įgalinti tinkamo turinio pagal jūsų naudojamo įrenginio tipą. 

 

Našumo ir 
analizės įrankiai 

Šie įrankiai renka sugrupuotą, anoniminę, statistinio tipo informaciją, kad HP 
galėtų įvertinti, optimizuoti ir pagerinti savo svetainių turinį, kokybę ir 
našumą.  
 
Naudojame savo ir (arba) trečiųjų šalių automatinius duomenų rinkimo 
įrankius norėdami sužinoti, kaip naudojate mūsų interneto svetaines ir 
paslaugas, bei siekdami padidinti jų našumą ir plėtoti jas pagal mūsų klientų 
ir lankytojų pageidavimus. Pavyzdžiui, automatiniai duomenų rinkimo 
įrankiai gali būti naudojami: skirtingiems dizainams išbandyti ir užtikrinti, 
kad visose mūsų svetainėse būtų išlaikyta nuosekli išvaizda ir turinys; stebėti 
ir analizuoti tendencijas, kaip vartotojai sąveikauja su mūsų svetainėmis ir 
pranešimais; stebėti klaidas ir matuoti reklaminių kampanijų efektyvumą. 
Mes naudojame „Adobe Analytics & Google Analytics“ paslaugą, valdomą 
„Google, Inc.“, pavyzdžiui, norėdami sekti svetainės naudojimą ir veiklą.  
 
Surinkti duomenys paprastai apibendrinami siekiant nustatyti tendencijas ir 
verslo analizės naudojimo modelius, svetainės / platformos tobulinimo ir 
našumo matavimo standartus. Be to, mūsų automatiniai duomenų rinkimo 

http://www.allaboutcookies.org/
http://www.google.com/policies/privacy/partners
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įrankiai arba gauta analizė gali būti bendrai naudojami su mūsų verslo 
partneriais. Renkame informaciją, kiek lankytojų apsilankė mūsų interneto 
svetainėse, kiek klientų prisijungė, kiek laiko ir kokiomis mūsų svetainių 
paslaugomis jie naudojosi, tačiau iš esmės nenaudojame duomenų, skirtų 
identifikuoti jus asmeniškai. Taip pat galime gauti panašaus pobūdžio 
informaciją apie mūsų partnerių svetainių lankytojus. 

 

Personalizavimo 
įrankiai  

Jie leidžia mūsų svetainėse įsiminti jūsų pasirinkimus (pvz., pageidaujamą 
kalbą arba regioną, kuriame esate) ir teikia patobulintas bei labiau 
suasmenintas svetainių funkcijas. Šie įrankiai taip pat gali būti naudojami 
atliktiems teksto dydžio, šriftų ir kitų tinklalapių dalių, kurias galite 
pritaikyti, pakeitimams įsiminti. Jie taip pat gali būti naudojami jūsų 
pageidaujamoms paslaugoms teikti, pvz., vaizdo įrašui peržiūrėti arba 
komentuoti tinklaraštyje. Surinkta informacija gali būti anonimiška, be to, šie 
įrankiai negali stebėti jūsų naršymo veiklos kitose interneto svetainėse.  
 
Automatinius duomenų rinkimo įrankius taip pat naudojame norėdami 
pakeisti savo svetainių funkcionalumą ir siekdami pritaikyti funkcijas pagal 
jūsų poreikį vadovaudamiesi savo svetainėse sukaupta informacija apie jūsų 
naudojimo įpročius arba savo jau turima informacija apie jus, nes, pavyzdžiui, 
esate registruotas klientas. Jie gali būti naudojami siekiant pritaikyti iš mūsų 
gaunamas paslaugas arba jums pateikiamą turinį, išvaizdą ir įspūdį tolesnių 
seansų mūsų svetainėse metu. Pavyzdžiui, jei suasmeninate tinklalapius arba 
registruojate produktus ar paslaugas, automatiniai duomenų rinkimo įrankiai 
mūsų tinklalapio serveriui padės atkurti konkrečią jūsų informaciją. Kitą 
kartą apsilankius mūsų svetainėse gali būti atkurta anksčiau jūsų pateikta 
informacija, todėl galėsite lengvai naudotis tomis svetainės funkcijomis, 
kurias anksčiau pasirinkote. Jei reguliariai naudosite daugiau nei vieną 
įrenginį ar kompiuterį, galėsime susieti automatinius duomenų rinkimo 
įrankius kartu, todėl vis tiek galėsite naudotis pagal asmeninius poreikius 
pritaikytu turiniu internete. Taip pat galime pagal asmeninius poreikius 
pritaikyti mums jau žinomą informaciją apie jus, todėl sugaišite mažiau laiko 
ko nors ieškodami. Naudojant automatinius duomenų rinkimo įrankius 
kiekvieno mūsų svetainės lankytojo žiniatinklio patirtis gali būti unikali. 

Taikymo 
įrankiai  

Juos nustato HP ir kitos trečiosios šalys (pvz., pasirinkti mažmeninės 
prekybos ar reklamavimo partneriai), jie naudojami profiliui sukurti, kad HP ir 
ne HP svetainėse būtų galima pateikti jums tinkamesnę ir naudingesnę 
tikslinę reklamą. Jie gali atitikti deidentifikuotus demografinius ar kitus 
duomenis, susijusius su duomenimis, kuriuos mums pateikėte savanoriškai 
(pvz., savo el. pašto adresą).  
 
Be to, jie leidžia mums rinkti duomenis, susijusius su HP svetaine ir puslapiu, 
kuriame lankėtės, bei jūsų veikla HP svetainėje. Pavyzdžiui, jei apsilankėte 
viename iš mūsų produktų puslapių, naudodami slapukus galime persvarstyti 
jums skirtą tikslinę reklamą partnerių svetainėse, tam tikrą laiką pateikdami 
papildomus pasiūlymus ir reklamas.  
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Daugiau apie kai kuriuos pagal interesus pritaikytos reklamos partnerius 
galite sužinoti apsilankę šiose svetainėse:  

• https://www.doubleclickbygoogle.com/ 

• http://www.oracle.com/us/legal/privacy/marketing-cloud-data-
cloud-privacy-policy/index.html 

• https://www.google.com/policies/technologies/ads/ 

• https://www.adobe.com/privacy/marketing-cloud.html 

 
Atkreipkite dėmesį, kad čia pateiktas svetainių sąrašas nėra galutinis ir laikui 
bėgant gali būti atnaujintas.  
 
Jei esate registruotas vartotojas, iš mūsų svetainių surinktą informaciją, kuri 
nėra anoniminė, galime panaudoti kartu su kita mums žinoma arba 
numanoma informacija apie jus, įskaitant jūsų nuostatas turiniui, 
paslaugoms, reklamai ir pasiūlymams pritaikyti. 

 

Automatinių duomenų rinkimo įrankių, kurie yra griežtai būtini arba naudojami našumui ir analizei 
arba personalizavimui, galiojimas baigiasi po 364 dienų. Taikymui naudojamų automatinių 
duomenų rinkimo įrankių galiojimas baigiasi po 90 dienų nuo paskutinio apsilankymo. 

Kai informaciją bendrinate HP svetainėse naudodami socialinės žiniasklaidos bendrinimo mygtuką, 
socialinis tinklas užfiksuos, kad tai padarėte. Ši informacija gali būti susieta su taikymo / 
reklamavimo veikla. Šių trečiųjų šalių naudojamiems įrankių tipams ir tam, kaip naudojama 
surinkta informacija, bus taikoma toms įmonėms skirta privatumo politika. 

KITI AUTOMATINIAI DUOMENŲ RINKIMO ĮRANKIAI 

Galime naudoti automatinius duomenų rinkimo įrankius, pvz., žiniatinklio indikatorius, kurie 
paprastai yra skaidrūs grafiniai vaizdai (dažniausiai 1 x 1 pikselio), skirti kaupti informaciją apie 
jūsų sąveiką su el. paštu ar kitais ryšiais. Žiniatinklio indikatorių galima įtraukti į HP prenumeratas 
ar rinkodaros pranešimus, kad būtų galima nustatyti, ar mūsų pranešimai atidaromi, ar į juos 
reaguojama ir ar tinkamai veikia mūsų pašto įrankiai. 

Privatumo nuostatų pasirinkimas 

Pasirinkti arba keisti automatinių duomenų rinkimo įrankių pasirinkimus, prenumeratos ar 
bendrojo pobūdžio pranešimų gavimo būdus galite duomenų rinkimo vietoje arba naudodami kitus 
metodus, aprašytus tolesniuose skyriuose. Šios parinktys netaikomos pranešimams, pirmiausia 
skirtiems užsakymų užbaigimui, sutartims, palaikymui, produktų saugos įspėjimams, tvarkyklių 
naujinimams administruoti, arba kitiems administraciniams ir operacijų pranešimams, kuriuose 
nėra reklaminio pobūdžio informacijos. 

RINKODAROS IR PRENUMERATŲ PRANEŠIMAI 

https://www.doubleclickbygoogle.com/
http://www.oracle.com/us/legal/privacy/marketing-cloud-data-cloud-privacy-policy/index.html
http://www.oracle.com/us/legal/privacy/marketing-cloud-data-cloud-privacy-policy/index.html
https://www.google.com/policies/technologies/ads/
https://www.adobe.com/privacy/marketing-cloud.html
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HP rinkodaros pranešimuose pateikiama informacija apie produktus, paslaugas ir (arba) 
aptarnavimą, o jūs galite pasirinkti, kaip šie pranešimai pristatomi, pvz., paštu, el. paštu, telefonu, 
faksu ar mobiliuoju įrenginiu. Rinkodaros pranešimuose gali būti informacijos apie naują produktą 
ar paslaugas, specialių pasiūlymų, suasmeninto turinio, tikslinės reklamos arba kvietimų dalyvauti 
rinkos tyrimuose ar atitikties peržiūrose. Pranešimų prenumerata apima el. pašto naujienlaiškius, 
programinės įrangos naujinius ir kt., kurių galėjote specialiai paprašyti arba kuriuos sutikote gauti. 

Šių bendrojo pobūdžio pranešimų atsisakyti galite vienu iš toliau nurodytų būdų. 

• Pasirinkite el. pašto nuorodą „Atsisakyti“ arba „Atsisakyti prenumeratos“ arba vykdykite 
visuose el. pašto prenumeratos pranešimuose pateikiamus nurodymus. 

• Norėdami atsisakyti į mobiliuosius įrenginius siunčiamų pranešimų, atsakykite į žinutę 
žodžiais SUSTABDYTI arba BAIGTI. 

• Susisiekite su HP privatumo reikalų tarnybos duomenų apsaugos pareigūnu. Būtinai 
nurodykite savo vardą, pavardę, kontaktinę informaciją ir su HP prenumeratomis ar 
rinkodara susijusią konkrečią informaciją, kurios nebenorite gauti. 

 

 

HP REKLAMA IR PASIŪLYMAI TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINĖSE 

HP kartu su paslaugų teikėjais įsipareigoja į trečiųjų šalių svetaines dėti reklaminius skelbimus. 
Kartais gali reikėti bendrinti kai kuriuos skyriuje „Trečiųjų šalių reklaminiai slapukai ir socialinės 
medijos slapukai“ aprašytus asmeninius duomenis. 

Be to, mes naudojame ir galime leisti reklamos tinklams bei kitoms trečiosioms šalims naudoti 
slapukus ir kitas automatizuotas duomenų rinkimo priemones, kad nustatytumėte, kaip jūs 
naudojatės mūsų svetainėmis, komunikatais ir paslaugomis, bei pasirinktų partnerių svetainėmis 
ir norite nustatyti jūsų pomėgius, Kurkite profilius ir interesų segmentus, kad galėtume teikti jums 
aktuausią ir naudingą reklamą. Norėdami gauti daugiau informacijos, žiūrėkite Kaip HP naudoja 
automatizuotas duomenų rinkimo priemones. 

AUTOMATINIAI DUOMENŲ RINKIMO ĮRANKIAI – INTERNETU 

Kai apsilankote HP svetainėse, mūsų privatumo nuostatų centre galite priimti ar koreguoti, kokius 
slapukus leidžiate mums naudoti jūsų naršyklėje. Šias nuostatas bet kada galite keisti apsilankę 
slapukų nustatymuose. 

Slapukų nustatymai 

Jei apskritai nenorite leisti slapukų, peržiūrėkite savo naršyklės nustatymus. Atminkite, kad 
išjungę tam tikras slapukų kategorijas, galite nebegalėti naudoti kai kurių mūsų svetainių funkcijų 
arba gali būti nepasiekiamas tam tikras turinys ar funkcijos. Kai kurios naršyklės leidžia naršyti 
svetaines inkognito arba privačiu režimu. Kai naršyklės sesija uždaroma, paprastai visi seanso 
metu surinkti slapukai automatiškai sunaikinami. 

http://www8.hp.com/us/en/privacy/ww-privacy-form.html
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Norėdami, kad mūsų svetainėse jūsų nesektų „Google Analytics“, 
apsilankykite http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

Net jei atsisakysite našumo ir analizės stebėjimo bei taikymo, galite ir toliau matyti HP 
nesuasmenintas reklamas per mūsų partnerius. Pavyzdžiui, galite apsilankyti svetainėje, kurioje 
pateiktas asmeninio kompiuterio funkcijų palyginimas. Atsižvelgiant į jūsų interesus, mūsų 
partneriai gali jums pasiūlyti HP produktų reklamų. 

Jei esate ES ir norėtumėte atsisakyti trečiųjų šalių slapukų, susijusių su reklama pagal interesus, 
eikite į www.youronlinechoices.eu. 

JAV ir Kanadoje reklamos pagal interesus atžvilgiu laikomės „Digital Advertising Alliance“ 
standartų. Norėdami daugiau sužinoti apie reklamos pasirinkimus esant JAV, spustelėkite čia, o, jei 
esate Kanadoje – spustelėkite čia. JAV atsisakyti įvairių reklaminių slapukų taip pat galima 
naudojant „Network Advertising Initiative“ paslaugas. Norėdami sužinoti daugiau, 
apsilankykite www.networkadvertising.org. Atkreipkite dėmesį, kad slapukų atsisakymas 
nereiškia, jog nebegausite internetinės reklamos. Tai tik reiškia, kad įmonė ar įmonės, kurių 
slapukų atsisakėte, nebeteiks pagal jūsų interneto pomėgius ir naudojimo modelius pritaikytų 
reklamų. 

Kai kurios naujesnės interneto naršyklės turi nesekimo funkcijų. Šiuo metu nėra nesekimo užklausų 
apdorojimo standartų, todėl dabar mūsų svetainės gali nereaguoti į šių naršyklių siunčiamas 
nesekimo užklausas ar antraštes. 

AUTOMATINIAI DUOMENŲ RINKIMO ĮRANKIAI – HP PRANEŠIMAI 

Galite išjungti automatinius duomenų rinkimo įrankius, pvz., žiniatinklio indikatorius el. laiškuose, 
neatsisiųsdami gaunamuose laiškuose esančių vaizdų (ši funkcija skiriasi atsižvelgiant į jūsų 
asmeniniame kompiuteryje naudojamą el. pašto programinę įrangą). Tačiau, dėl konkrečių el. 
pašto programinės įrangos galimybių, tai atlikus automatinio duomenų rinkimo įrankiai el. pašto 
laiškuose gali būti ne visada išjungiami. Norėdami apie tai gauti daugiau informacijos, peržiūrėkite 
informaciją, kurią pateikia jūsų el. pašo programinė įranga ar paslaugų teikėjas.  

Naudojimasis savo teisėmis ir kreipimasis į mus 

Jūs turite teisę prašyti mūsų pateikti bet kokius asmeninius duomenis, kuriuos mums pateikėte 
arba kuriuos mes palaikome apie jus, ir paprašyti paaiškinti duomenų tvarkymą. Be to, galite 
atsiimti bet kokį anksčiau duotą sutikimą arba pageidauti pataisyti, pakoreguoti, apriboti, 
anonimizuoti ar panaikinti savo asmeninius duomenis; ir gauti savo sutikimu arba sutartimi 
pateiktus asmeninius duomenis struktūruotu, kompiuterio nuskaitomu formatu, ir paprašyti mūsų 
perduoti šiuos duomenis kitam duomenų valdytojui. 

Tam tikromis aplinkybėmis turite teisę prieštarauti savo asmeninių duomenų tvarkymui, ypač kai 
duomenis naudojame tiesioginei rinkodarai vykdyti arba rinkodaros profiliui kurti. Norėdami 
sužinoti, kaip pasinaudoti savo teisėmis rinkodaros klausimais, žr. Privatumo nuostatų 
pasirinkimas. 

Tam tikrais atvejais šios teisės gali būti ribotos, pavyzdžiui, jei vykdant jūsų užklausą būtų 
atskleidžiami kito asmens asmeniniai duomenys arba prašote ištrinti informaciją, kurią privalome 
saugoti laikydamiesi įstatymų arba turime įtikinamų teisėtų interesų ją išlaikyti. 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://www.youronlinechoices.eu/
http://www.aboutads.info/choices/
http://www.youradchoices.ca/
http://www.networkadvertising.org/
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Norėdami pasinaudoti savo teisėmis arba jei turite klausimų ar abejonių dėl mūsų privatumo 
pranešimo, dėl to, kaip renkame ir naudojame jūsų duomenis, arba dėl galimo vietos privatumo 
įstatymų pažeidimo, susisiekite su HP vyriausiuoju privatumo ir duomenų apsaugos 
specialistu arba parašykite atitinkamu tolesniu adresu. 
 

   
 
ES 

 
 
MEKSIKA 

 
 
KITOS PASAULIO ŠALYS 

 

HP France SAS  
Global Legal Affairs  
14 rue de la Verrerie  
CS 40012 – 92197  
Meudon cedex  
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HP Inc.  
Global Legal Affairs  
ATTN: Privacy Office  
Av. Vasco de Quiroga 
#2999  
Col. Santa Fe Peña Blanca  
Del. Alvaro Obregon  
C.P. 01210 México D.F. 

HP Inc.  
Global Legal Affairs  
ATTN: Privacy Office  
1501 Page Mill Road  
Palo Alto, California 94304  
USA 

 
 

 

 
 

Visas bendravimas bus nagrinėjamas konfidencialiai. Gavęs jūsų laišką, mūsų atstovas ne už ilgo su 
jumis susisieks ir atsakys dėl jūsų klausimų ar abejonių. Siekiame užtikrinti, kad į jūsų klausimus 
būtų atsakoma laiku ir tinkamai. 

Jei mes negalime išspręsti jūsų problemų, turite teisę kreiptis į duomenų privatumo priežiūros 
instituciją toje šalyje, kurioje jūs gyvenate ar dirbate, arba ten, kur manote, kad duomenų 
apsaugos taisyklės buvo pažeistos, ar teises ginate teisme. Daugiau informacijos dėl klausimų, 
susirūpinimą keliančių dalykų ar skundų, susijusių su mūsų dalyvavimu ES ir JAV privatumo skyde, 
APEC CBPR arba HP ĮPT taikymu, rasite mūsų tarptautiniuose duomenų perdavimuose. 

Mūsų privatumo pareiškimo pakeitimai 

Jei modifikuosime privatumo pareiškimą, patikslintą jo versiją paskelbsime čia bei atnaujinsime 
patikslinimo datą. Jei iš esmės pakeičiame savo privatumo pareiškimą ir pasikeičia mūsų 
privatumo praktika, prieš įsigaliojant pakeitimams jus informuoti taip pat galime kitais būdais, 
pvz., atsiųsti el. laišką arba paskelbti pranešimą mūsų įmonės svetainėje ir (arba) socialinių tinklų 
puslapiuose. Šis privatumo pareiškimas paskutinį kartą buvo atnaujintas 2018 m. gegužės mėn 25. 
Ši politika įsigalioja po 30 dienų nuo paskelbimo, nebent HP privatumo pareiškimas jums pateiktas 
iki tos datos. Tokiu atveju šis privatumo patvirtinimas įsigalioja anksčiau. 

Paskelbimo data: 2018 m. gegužės mėn 25. 

 

http://www8.hp.com/us/en/privacy/ww-privacy-form.html
http://www8.hp.com/us/en/privacy/ww-privacy-form.html
http://www8.hp.com/lt/lt/privacy/privacy.html?pd2=1#International_Data_Transfers

