
Slapukų politika 

Bendra informacija 

 

VšĮ „Nacionalinis mokymų centras” (toliau – Duomenų valdytojas) šia slapukų (toliau – Privatumo politika) 
nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdoma interneto svetaine. 
Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir /ar 
paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate. 

 

Duomenų valdytojo rekvizitai: VšĮ „Nacionalinis mokymų centras” 

Buveinės adresas: Nemenčinės pl.4E-104, Vilnius 

Tel.: 8 525 03464 

El. paštas: info@nmcentras.lt 

PVM mokėtojo kodas: LT100004694011 

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Privatumo politiką, nes, kiekvieną kartą lankydami Duomenų 
valdytojui priklausančią interneto svetainę sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo politikoje. Jei 
nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėje, nesinaudoti mūsų turiniu ir/ar 
paslaugomis. 

 

Patvirtiname, kad Duomenų valdytojo svetainės lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos 
Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos 
visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainės 
lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. 

 

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę. Jei esate 
asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją, turite gauti savo tėvų arba 
kitų teisėtų globėjų sutikimą. 

 

Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos 
reglamente Nr. 2016/679. 

 

Kokią informaciją apie jus renkame? 

 

Tiesiogiai Jūsų pateikiama informacija (skirtinguose svetainės puslapiuose, susisiekimo formose, anketose 

 

vardas, 

pavardė, 

telefono numeris, 

elektroninio pašto adresas, 

Specialybė, 



Miestas, 

Svetainėje gali būti naudojami tokie slapukai: 

 

būtinieji techniniai slapukai – tai slapukai, kurie yra būtini Svetainės veikimui; 

funkciniai slapukai – tai slapukai, kurie, nors ir nėra būtini Svetainės veikimui, tačiau žymiai pagerina jos 
veikimą, kokybę ir vartotojų patirtį; 

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

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

Statistiniai ir reklaminiai slapukai 

 

Lankytojas pats gali nustatyti naršyklei neleisti naudoti slapukų: (instrukcijos anglų kalba) 

 

Chrome 

 

Firefox 

 

Internet Explorer 

 

Edge 

 

Safari 

 

Opera 

 

Jeigu jūs lankotės mūsų interneto svetainėje, mes taip pat renkame informaciją, kuri atskleidžia mūsų teikiamų 
paslaugų naudojimo ypatumus arba automatiškai generuojama vizitų statistika. 

 

Informacija iš trečiųjų šalių šaltinių 

 

Mes galime gauti informacijos apie jus iš viešųjų ir komercinių šaltinių (kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai) ir 
susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš jūsų arba apie jus. Informacijos apie jus galime gauti ir iš trečiųjų 
šalių socialinių tinklų paslaugų, kai prie jų prisijungiate, pavyzdžiui, per paskyras “Facebook” tinkle. 

 

Kita mūsų renkama informacija 

 



Mes taip pat galime rinkti ir kitą informaciją apie jus, jūsų įrenginį ar jūsų naudojimąsi mūsų svetainės turiniu 
su jūsų sutikimu. 

 

Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos (pvz., informacijos, prašomos pateikti registruojantis 
mūsų internetinėje parduotuvėje), tačiau tokiu atveju gali būti neleidžiama naudotis mūsų siūloma internetinio 
pirkimo paslauga. 

 

Kaip naudojame jūsų informaciją? 

 

Galime naudoti surinktą informaciją toliau nurodytais tikslais: 

 

Sužinoti, kaip žmonės naudoja mūsų teikiamas internetines paslaugas, kad galėtume jas pagerinti ir kurti naują 
turinį, produktus bei paslaugas. 

Kitais būdais su jūsų sutikimu* 

Kaupti informaciją apie lankytojų veiksmus svetainėje, analizuoti duomenis svetainės patogumo pagerinimo 
tikslais 

Susisiekti su Jumis 

Registruoti Jus į organizuojamą koferenciją ar renginį 

Kam atskleidžiame jūsų informaciją? 

 

Įsipareigojame neperduoti jūsų asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos 
atvejus: 

 

jei yra jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui. 

teikiant paslaugas – mūsų partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas jūsų užsisakytas paslaugas. 
Šiems paslaugų tiekėjams mes suteiksime tik tiek jūsų asmeninės informacijos, kiek bus būtina konkrečiai 
paslaugai atlikti. 

teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką. 

Ką darome, kad apsaugotume jūsų informaciją? 

 

Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir 
technines priemones, kad apsaugotume visą informaciją, kurią renkame mūsų paslaugų teikimo tikslais. 
Primename, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu 
atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs. 

 

Jūsų duomenis saugosime 3 metus po paskutinio jūsų naudojimosi mūsų paslaugomis ar turiniu dienos. 
Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti. 

 

Jūsų teisės 



 

Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises: 

 

Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti); 

Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti); 

Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens 
duomenis (teisė ištaisyti); 

Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė 
sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“); 

Turi teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš 
teisėtų priežasčių (teisė apriboti); 

Turi teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti); 

Nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės 
rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara. 

Jei nebenorite, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, įskaitant profiliavimą, 

galite rašyti elektroninį laišką adresu info@nmcentras.lt 

ir nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu ir/arba kad nebūtų 
taikomas tik automatizuotas, įskaitant profiliavimą**, jūsų asmens duomenų tvarkymas, nenurodydami 
nesutikimo motyvų. 

 

**Pagal jūsų pateiktus asmens duomenis, tiesioginės rinkodaros tikslu, gali būti vykdomas jūsų asmens 
duomenų profiliavimas, siekiant pasiūlyti jums individualiai pritaikytus sprendimus ir pasiūlymus. Jūs bet kada 
galite atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis automatizuotu, įskaitant profiliavimą, tvarkymo būdu 
arba tam prieštarauti. 

 

Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų subjektas turi teisę pateikti 
Duomenų valdytojui raštu vienu iš šių būdų: įteikiant tiesiogiai adresu: Nemenčinės pl.4E-104 Vilnius . 

 

Duomenų valdytojas gavęs tokį prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo kreipimosi dienos, 
pateikia atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti. Prireikus nurodytas 
laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu 
atveju, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos Duomenų valdytojas informuoja Duomenų subjektą apie 
tokį pratęsimą, kartu pateikdamas vėlavimo priežastis. 

 

Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, išskyrus 
nesutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros būdu, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia 
užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat 
duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą. 

 

Trečiųjų šalių svetainės, paslaugos ir produktai mūsų svetainėse 

 



Duomenų valdytojo interneto svetainėje gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir 
paslaugas, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią 
surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių 
svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės. 

 

Slapukai 

 

Jums besilankant Duomenų valdytojo interneto svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų 
pritaikytos būtent jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, 
kurie automatiškai sukuriami naršant svetainėje ir yra išsaugomi jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame 
įrenginyje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, 
išsaugoti jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti 
sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę 
informaciją apie svetainių lankytojų skaičių. 

 

Mūsų svetainėje naudojamų slapukų aprašymai 

 

Slapuko pavadinimas Slapuko tipas Sukūrimo momentas Galiojimo laikas Naudojami duomenys 

_ga Statistikos slapukai Apsilankius svetainėje 2 metai Unikalus identifikatorius 

_gat Statistikos slapukai Apsilankius svetainėje 1 minutė Unikalus identifikatorius 

_gid Statistikos slapukai Apsilankius svetainėje 24 val. Unikalus identifikatorius 

Kaip valdyti ir ištrinti slapukus 

 

Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų 
priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė 
skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio 
operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama 
slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti 
slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: 
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. 

 

Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, 
apriboti tam tikrų interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. 

 

Mūsų svetainėje gali būti nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Atkreipiame 
dėmesį, kad Duomenų valdytojas nėra atsakingas už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus 
privatumo užtikrinimo principus. Tad jei paspaudę nuorodą iš Duomenų valdytojo interneto svetainės 
pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų Privatumo politika. 

 

Susisiekite su mumis 

 



Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos jums iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis bet 
kuriuo jums patogiu būdu: 

 

Paštu: Nemenčinės pl.4E-104, Vilnius 

 

Telefonu: 8 525 03464 

 

El. paštu: info@nmcentras.lt 

 

Cookie Policy general information 

 

VšĮ „Nacionalinis mokymų centras”  (hereinafter referred to as the “Data Controller”) sets out the conditions 
for the processing of personal data using this website (hereinafter referred to as the “Privacy Policy”) via a 
website operated by the Data Controller. The terms of this Privacy Policy apply to each time you access the 
content and / or service we provide, regardless of the device (computer, mobile phone, tablet, TV, etc.) you 
use. 

 

Data Controller Details: VšĮ „Nacionalinis mokymų centras” 

Head office address: Nemenčinės pl.4E-104, Vilnius 

Tel .: 8 525 03464 

El. E-mail: info@nmcentras.lt 

VAT payer code: LT100004694011 

It is very important that you read the Privacy Policy carefully, because every time you visit a website owned by 
the Data Controller, you agree to the terms and conditions described in this Privacy Policy. If you do not agree 
to these terms, please do not visit our website or use our content and / or services. 

 

We confirm that the data of visitors to the Data Controller's website will be collected in accordance with the 
requirements of the applicable legal acts of the European Union and the Republic of Lithuania and the 
instructions of the controlling authorities. All reasonable technical and administrative measures are in place to 
protect the data we collect about site visitors from loss, unauthorized use and alteration. 

 

Individuals under the age of 16 may not provide any personal information through our site. If you are a person 
under the age of 16, you must obtain the consent of your parents or other legal guardians before providing 
personal information. 

 

The terms used in the Rules shall be understood as they are defined in the General Data Protection Regulation 
no. 2016/679 

 

What information do we collect about you? 

 

mailto:info@nmcentras.lt


Information provided directly by you (on different pages of the website, contact forms, questionnaires 

 

name, 

last name, 

telephone number, 

Email address, 

Specialty, 

City, 

The following cookies may be used on the website: 

 

Required technical cookies are cookies that are necessary for the operation of the Website; 

Functional cookies are cookies that, although not necessary for the operation of the Website, significantly 
improve its operation, quality and user experience; 

statistical cookies are cookies that are used to generate statistical analysis of the navigation methods of the 
Website visitors; the data collected by these cookies is used anonymously; 

Targeted or promotional cookies are cookies that are used to display offers or other information that may be 
of interest to you. 

Statistical and advertising cookies 

 

The visitor can set the browser to disable cookies: (instructions in English) 

 

Chrome 

 

Firefox 

 

Internet Explorer 

 

Edge 

 

Safari 

 

Opera 

 

If you visit our website, we also collect information that reveals the features of your use of our services or 
automatically generates visit statistics. 

 



Information from third party sources 

 

We may obtain information about you from public and commercial sources (to the extent permitted by 
applicable law) and link it to other information we receive from you or about you. We may also obtain 
information about you from third-party social networking services when you connect to them, for example, 
through accounts on Facebook. 

 

Other information we collect 

 

We may also collect other information about you, your device, or your use of the content on our site with your 
consent. 

 

You may choose not to provide us with certain information (such as information required to register at our 
online store), in which case you may not be permitted to use our online shopping service. 

 

How do we use your information? 

 

We may use the information we collect for the following purposes: 

 

Learn how people use our online services to improve them and create new content, products and services. 

Other ways with your consent * 

Collect information about visitors' actions on the site, analyze data to improve the site's convenience 

Contact you 

Register you for a conference or event 

Who do we disclose your information to? 

 

We undertake not to transfer your personal data to any unrelated third parties, except in the following cases: 

 

if there is your consent to the disclosure of personal data. 

providing services - to our partners who provide delivery of goods or other services ordered by you. We will 
only provide these service providers with as much of your personal information as is necessary to perform a 
particular service. 

law enforcement institutions in accordance with the procedure provided for in the legal acts of the Republic of 
Lithuania. 

What do we do to protect your information? 

Personal data is protected from loss, unauthorized use and alteration. We have put in place physical and 
technical measures to protect all information we collect for the purposes of providing our services. Please note 
that while we take reasonable steps to protect your information, no website, online transaction, computer 
system, or wireless connection is completely secure. 



 

We will protect your data for 3 years after the last day you used our services or content. At the end of this 
period, the data will be deleted in such a way that they cannot be reproduced. 

 

Your rights 

 

The data subject whose data is processed in the activities of the Data Controller has the following rights: 

 

Know (be informed) about the processing of your data (right to know); 

Access to your data and how they are processed (right of access); 

Require the correction or, depending on the purposes of the processing of personal data, the addition of 
incomplete personal data (right of rectification); 

Destroy your data or suspend the processing of your data (excluding storage) (right to destroy and right to be 
"forgotten"); 

Has the right to demand that the Personal Data Controller restrict the processing of personal data for one of 
the legitimate reasons (right to restrict); 

Has the right to transfer data (right to transfer); 

Do not consent to the processing of personal data when such data are processed or are intended to be 
processed for the purposes of direct marketing, including profiling in so far as it relates to such direct 
marketing. 

If you no longer want your personal data to be processed for direct marketing purposes, including profiling, 

you can write an e-mail to info@nmcentras.lt 

and not consent to the processing of your personal data for the purpose of direct marketing and / or to the 
exclusion of automated processing, including profiling **, of the processing of your personal data without 
giving reasons for the objection. 

 

** Based on the personal data you provide, for the purpose of direct marketing, profiling of your personal data 
may be carried out in order to offer you individually tailored solutions and offers. You may at any time revoke 
or object to your consent to the processing of personal data by automated, including profiling, processing. 

 

The Data Subject has the right to submit any request or instruction related to the processing of personal data 
to the Data Controller in writing in one of the following ways: by direct delivery to the address: Nemenčinės pl. 
4E-104 Vilnius. 

 

Upon receipt of such a request or instruction, the data controller shall, no later than within one month from 
the date of the request, provide a response and perform or refuse to perform the actions specified in the 
request. If necessary, this period may be extended by a further two months, depending on the complexity and 
number of applications. In this case, within one month from the date of receipt of the request, the Data 
Controller shall inform the Data Subject of such extension, together with the reasons for the delay. 

 



The controller may not enable data subjects to exercise the above rights, except for refusing to process 
personal data through direct marketing, where the prevention, investigation and detection of criminal 
offenses, breaches of official or professional ethics and the rights and obligations of the data subject or others 
are required by law. protection of civil liberties. 

 

Third party sites, services and products on our sites 

 

The Data Controller's website may contain third-party billboards, links to their websites and services over 
which the Data Controller has no control. The controller is not responsible for the security and privacy of 
information collected by third parties. You must read the privacy statements that apply to the third-party 
websites and services you use. 

 

Cookies 

 

When you visit the Data Controller's website, we want to provide content and features that are tailored to 
your needs. This requires cookies. These are small pieces of information that are automatically created as you 
browse the site and are stored on your computer or other terminal device. They help the Data Controller to 
identify you as a previous visitor to a particular website, save the history of your visit to the website and adapt 
the content accordingly. Cookies also help to ensure the smooth operation of websites, allow you to monitor 
the duration and frequency of visits to websites and collect statistical information about the number of 
website visitors. 

 

Descriptions of cookies used on our website 

 

Cookie name Cookie type Creation moment Validity Data used 

_ga Statistics Cookies Visiting the site for 2 years Unique identifier 

_gat Stats Cookies Visits 1 minute Unique identifier 

_gid Statistics cookies After visiting the website 24 hours. Unique identifier 

 

How to manage and delete cookies 

 

When you use a browser to access content we provide, you can configure your browser to accept all cookies, 
reject all cookies, or be notified when a cookie is sent. Every browser is different, so if you don’t know how to 
change your cookie settings, check out its help menu. Your device's operating system may contain additional 
cookie controls. If you do not want information to be collected through cookies, use the simple procedure 
available in most browsers to allow you to opt out of the use of cookies. To learn more about how to manage 
cookies, visit: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. 

 

However, please note that in some cases, deleting cookies may slow down your internet browsing, restrict 
certain features of the website or block access to the website. 

 



Our website may contain links to the websites of other persons, companies or organizations. Please note that 
the Data Controller is not responsible for the content of such websites or the privacy policies they use. 
Therefore, if you click on a link from the Data Controller's website to other websites, you should consult their 
Privacy Policy separately. 

 

contact us 

 

If you have any questions about the information contained in this Privacy Policy, please contact us in any way 
convenient for you: 

 

By post: Nemenčinės pl.4E-104, Vilnius 

 

Phone: 8 525 03464 

 

El. email: info@nmcentras.lt 


