REGISTRACIJOS IR PRIVATUMO POLITIKOS TAISYKLĖS
UAB „DAISENA“ (toliau - DAISENA) rūpindamasis Jūsų privatumu ir vertindamas Jūsų pasitikėjimą, įsipareigoja
saugoti Jūsų privatumą bei pateikiamą informaciją naudoti išskirtinai šiose Registracijos taisyklėse ir privatumo
politikoje nurodytiems tikslams, be Jūsų sutikimo neatskleisti šios informacijos jokiems tretiesiems asmenims,
nebent to reikalautų įstatymai.
Prisiregistravus prie internetinio puslapio www.kavaverslui.lt Jūs tampate šio internetinio puslapio registruotu
vartotoju. Turinys ir puslapio infrastruktūra, maisto, ne maisto produktų ar atskirų DAISENA www.kavaverslui.lt
padalinio teikiamų paslaugų užsakymo internetu paslaugos, teikiamos per šį puslapį, priklauso, yra vykdomos ir
teikiamos DAISENOS. Jos yra skirtos tik Jūsų asmeniniam, nekomerciniam naudojimui. Joms galioja toliau
išdėstytos „Registracijos ir privatumo politikos taisyklės“ (toliau - Taisyklės).
DAISENA yra įregistruotas Asmens duomenų apsaugos valdytojų registre: Identifikavimo kodas – P5075,
įregistravimo data - 2012-07-20.
Tapę DAISENA internetinio puslapio www.kavaverslui.lt registruotu vartotoju, Jūs savanoriškai galite pateikti
asmeninę informaciją apie save, t.y. elektroninio pašto adresą, vardą, pavardę, telefono numerį ir kitą ryšio
palaikymo ar asmeninę informaciją apie save. Per šį internetinį puslapį DAISENA sudaro sąlygas registruotiems
vartotojams greičiau ir patogiau užsakyti maisto, ne maisto produktus arba DAISENA teikiamas paslaugas, tvarkyti
savo duomenis, išsaugoti asmenines pasirinktis, peržiūrėti ankstesnius užsakymus ar tvarkyti būsimus ir pan.
DAISENAI Jūsų pateikiama informacija reikalinga tam, kad palaikytume su Jumis ryšį, informuotume Jus apie
naujienas, vykdomas akcijas, Jums taikomas nuolaidas ir skirtas privilegijas, geriau ir efektyviau patenkintume Jūsų
poreikius naudojantis DAISENA internetiniu puslapiu www.kavaverslui.lt .
REGISTRACIJA
1. Registracija DAISENA internetiniame puslapyje www.kavaverslui.lt yra nemokama.
2. Registruotais internetinio puslapio www.kavaverslui.lt vartotojais negali būti vaikai iki 18 metų (pagal Lietuvos
Respublikos vaiko teisių pagrindų apsaugos įstatymą „Vaikas yra žmogus, neturintis 18 metų, išskyrus atvejus, kai
įstatymai numato kitaip“. Turime teisę ištrinti duomenis, gautus iš jaunesnio nei 18 metų vaiko.
3. Vartotojas prisiregistruodamas prie DAISENA internetinio puslapio www.kavaverslui.lt tuo pačiu patvirtina,
kad susipažino su šiomis Taisyklėmis bei išreiškia savo sutikimą su jomis ir įsipareigoja jų laikytis.
4. Tapti internetinio puslapio www.kavaverslui.lt registruotu vartotoju galima susikūrus naują paskyrą. Tam reikia
nurodyti savo elektroninio pašto adresą bei sukurti slaptažodį. Vienam el. pašto adresui gali būti sukuriama tik
viena paskyra.
5. Minėti prisijungimo duomenys bus naudojami kiekvieną kartą jungiantis prie www.kavaverslui.lt . Būdamas
registruotu vartotoju Jūs atsakote už šių, tik Jums žinomų, duomenų saugumo užtikrinimą ir įsipareigojate jų
niekam neatskleisti.
6. Tuo atveju, jei registruoto vartotojo slaptažodis tampa žinomas tretiesiems asmenims, toks vartotojas privalo
nedelsdamas pakeisti slaptažodį, t.y. prisijungti prie internetinio puslapio www.kavaverslui.lt ir skiltyje „Mano
paskyra“ -> „Slaptažodžio keitimas“ -> „Naujas slaptažodis“.
7. Registruotas vartotojas prisiima visą atsakomybę už trečiųjų asmenų veiksmus, kurie yra atliekami panaudojant
jo prisijungimo duomenis ir slaptažodį. Siekiant užtikrinti maksimalų bet kurio internetinio puslapio
www.kavaverslui.lt registruoto vartotojo saugumą, DAISENA rekomenduoja laikytis žemiau nurodytų
pagrindinių saugumo taisyklių:
7.1. visuomet būtina įsitikinti, kad po veiklos seanso vartotojas atjungė internetinio puslapio www.kavaverslui.lt
paskyrą ir uždarė interneto naršyklę. Tai rekomenduojama net tada, kai kompiuteris paliekamas tik akimirkai,
kadangi tokiu būdu yra galimybė apsidrausti, jog tretieji asmenys nepasinaudos vartotojo vardu ir slaptažodžiu;
7.2. neatskleisti vartotojo vardo ir slaptažodžio niekam, net šeimos nariams ar draugams, taip pat DAISENA
darbuotojams, nesiųsti šių duomenų niekam elektroniniu paštu ar kitais informacijos perdavimo būdais;
7.3. vartotojo slaptažodį rekomenduojama tiesiog įsiminti ir niekur jo nerašyti. Geras slaptažodis yra nelogiškas
skaičių, raidžių ir skyrybos ženklų rinkinys;
7.4. naudoti tinkamą interneto naršyklę. Siekiant užtikrinti prisijungimo saugumą, reikėtų naudotis naujausiomis ir
oficialiomis naršyklių versijomis;

7.5. rekomenduojama naudoti ekrano užsklandą su slaptažodžiu, kad kompiuteriu negalėtų laisvai pasinaudoti
tretieji asmenys;
7.6. nuolat atnaujinti operacinę sistemą ir naršyklę, kad vartotojas turėtų galimybę nuolat gauti aptinkamų saugumo
klaidų pataisas;
7.7. naudoti antivirusines programas ir kitokias sunkiai tretiesiems asmenims įveikiamas apsaugos priemones.
SAUGUMAS
8. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Europos Sąjungos ir kt.
duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais, mes taikome priemones, kurios užkirstų kelią neteisėtai
prieigai arba neteisėtam jūsų duomenų panaudojimui. DAISENA užtikrina, jog Jūsų pateikiami duomenys būtų
apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo,
asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo bei asmens duomenų apsaugos lygis atitiktų Lietuvos Respublikos teisės
aktų reikalavimus. Internetinio puslapio www.kavaverslui.lt registruotų vartotojų duomenis sauganti duomenų
bazė yra apsaugota nuo neleistinos prieigos per kompiuterinius tinklus.
9. DAISENA naudoja atitinkamas verslo sistemas ir procedūras, leidžiančias apsaugoti ir ginti Jūsų mums
patikėtus asmeninius duomenis. DAISENA naudoja saugumo sistemas, technines ir fizines priemones,
ribojančias prieigą prie Jūsų asmeninių duomenų ir jų panaudojimą DAISENA serveriuose. Tik specialius
leidimus turintys DAISENA darbuotojai turi teisę matyti Jūsų asmeninius duomenis, pateiktus prisiregistravus
www.kavaverslui.lt, darbo tikslais.
PRIVATUMAS IR ASMENS DUOMENYS
10. DAISENA renkama informacija gali būti: Jūsų vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, namų
adresas, gimimo data, lytis ir kita. Internetiniame puslapyje gali būti renkama tam tikra informacija apie Jūsų
apsilankymą, pavyzdžiui: interneto protokolo (IP), kurį naudodami Jūs pasiekiate internetą, adresas; Jūsų
apsilankymo internetiniame puslapyje www.kavaverslui.lt data ir laikas; kiti internetiniai puslapiai, kuriuos Jūs
aplankote būdami internetiniame puslapyje www.kavaverslui.lt, naudojama naršyklė; informacija apie Jūsų
kompiuterio operacinę sistemą; mobiliųjų programėlių versijos; kalbos nustatymai ir kita. Jei naudojate mobilųjį
įrenginį, taip pat gali būti renkami duomenys, leidžiantys nustatyti mobiliojo įrenginio tipą, įrenginio
nustatymus taip pat geografines (ilgumos ir platumos) koordinates. Ši informacija naudojama internetiniam
puslapiui www.kavaverslui.lt pagerinti, tendencijoms analizuoti, produktų ir paslaugų tobulinimui ir
internetiniam puslapiui www.kavaverslui.lt administruoti.
11. Jūsų įvesti asmeniniai duomenys saugomi tam, kad nereikėtų vis iš naujo įvesti tos pačios informacijos ir kad
internetinis puslapis www.kavaverslui.lt būtų pritaikytas Jūsų individualiems poreikiams ir interesams.
12. Visi internetinio puslapio www.kavaverslui.lt vartotojų registracijos metu nurodyti duomenys, taip pat
duomenys, gauti vartotojui apsilankius internetiniame puslapyje www.kavaverslui.lt, yra kaupiami, saugomi ir
tvarkomi pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatyme numatytus reikalavimus bei kitus
Lietuvos Respublikoje asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus. DAISENA užtikrina gautų
duomenų apsaugą ir įsipareigoja šią informaciją panaudoti tik esant vartotojo sutikimui ir tik įstatymo
numatytais atvejais.
13. Rinkdama ir saugodama duomenis apie Jus, DAISENA laikosi šių principų:
13.1
Registruotų vartotojų suteiktą informaciją renka, tvarko ir saugo griežtai laikydamasis Lietuvos
Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kitų šią
teisės sritį Lietuvos Respublikoje reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.
13.2
Kaupia tik tuos duomenis, kurie būtini teikiant kokybiškas paslaugas registruotam vartotojui,
įskaitant konsultavimą apie DAISENOS produktus ir paslaugas.
13.3
Registruotų vartotojų duomenis gali sužinoti tik atitinkamą kompetenciją turintys DAISENA
darbuotojai ir/ar tretieji asmenys, kuriuos DAISENA pasitelkė paslaugai registruotam vartotojui teikti, ir tik tais
atvejais, kai to reikia paslaugai suteikti.
13.4
Registruotų vartotojų duomenų DAISENA neatskleidžia tretiesiems asmenims, išskyrus įstatymuose
numatytus atvejus arba jei tai atlikti DAISENĄ įpareigojo pats registruotas vartotojas.

13.5
DAISENA stengiasi, kad klientų duomenys būtų išsamūs, nepasenę ir tvarkingi, todėl prašome juos
nuolat tikslinti.
13.6
DAISENA gerbia Jūsų privatumą ir įsipareigoja nuolatos laikytis šių Jūsų duomenų apsaugos
principų.
14. Duomenys, kuriuos renka UAB „DAISENA“:
14.1 Informacija, kurią pateikiate savo noru: kai užsiregistruojate mūsų svetainėje tiesiogiai arba
pasinaudojant trečiųjų šalių teikiamomis paslaugomis (Facebook, Google ir pan.), atsiunčiate mums
elektroninį laišką, susisiekiate su mumis per trečiųjų šalių programas (Facebook, Instagram ir t.t.),
konsultuojatės raštu, žodžiu ar kitokiomis priemonėmis su mūsų darbuotojais dėl parduodamų produktų ir/ar
teikiamų paslaugų, užsiprenumeruojate naujienlaiškių siuntimo paslaugą, pasinaudojate komentarų funkcija
internetiniame puslapyje, susisiekiate su mumis bet kuriuo kitu būdu ir savanoriškai pateikiate informaciją
apie save. Tai gali būti Jūsų vardas, pavardė, slapyvardis, fizinis adresas, elektroninio pašto adresas, telefono
numeris, bankinio pavedimo informacija. Taip pat ir detales, tokias kaip lytis, amžius, pareigos, gyvenamoji
vieta, pirkimo istorija ir kita demografinė informacija.
14.2 Informaciją, kurią renkame automatiškai: kai naudojatės mūsų teikiamomis paslaugomis, naršote mūsų
internetinėje svetainėje mes renkame informaciją apie internetinės svetainės aplankytus puslapius ir kitą
naršymo, veiklos istoriją ir statistiką. Tai gali būti jūsų IP adresas, įrenginio operacinė sistema, naršyklės ID,
naršymo veikla ir kita informacija susijusi su Jūsų veikla internetinėje svetainėje ar kitomis mūsų
teikiamomis paslaugomis. Dalį informacijos surenkame iš registrų failų, taip pat slapukų ir kitų sekimo
technologijų pagalba. Apie mūsų naudojamus slapukus ir kitas technologijas plačiau galite sužinoti Slapukų
politikoje.
14.3 Informaciją, kurią gauname kai Jūs pasinaudojate mūsų paslaugomis: atlikdami užsakymą
internetinėje svetainėje, Jūs pateikiate savo vardą, pavardę, telefono numerį, registracijos adresą ir
pristatymo adresą (adresas neužsaugomas, jei prekes atsiimate patys atsiėmimo punkte), bankinio pavedimo
informaciją, detales, tokias kaip lytis ir kita demografinę informaciją. Taip pat, užsiregistruodami mūsų
internetinėje svetainėje, Jūs pateikiate savo elektroninį paštą, vardą, pavardę, ir nurodote savo gimimo datą,
kuri mums reikalinga, jog žinotumėm, kad esate ne jaunesnis nei 18 metų ir turite teisę pagal LR įstatymus
būti registruotas mūsų bendruomenės narys.
14.4 Slapukai: mes ir mūsų partneriai naudoja įvairias technologijas informacijos apie svetainės naudojimo
statistiką bei naršymo veiklą rinkti, tai gali būti tokio technologijos kaip slapukai arba panašaus pobūdžio
technologijos, tokios kaip pikseliai arba tinklapio indikatoriai internetinio puslapio tendencijų analizei,
puslapio administravimui, nuasmenintos demografinės informacijos statistikai apie internetinio puslapio
lankytojus.
15. UAB „Daisena“ naudoja jūsų duomenis:
15.1 Pardavimo sutarties su Jumis vykdymui: atlikus užsakymą arba pasinaudojus teikiamoms paslaugomis.
15.2 Sisteminių laiškų siuntimui: laiškai susiję su Jūsų užsakymu, privatumo politikos pakeitimą, informacija
susijusia su elektroninės svetainės veikla, sisteminiai laiškai, susiję su vartotojo paskyra, atnaujinimus ir kita ne
reklaminė informacija.
15.3Komunikacijai su Jumis apie Jūsų paskyrą, užsakymus ir teikti klientų aptarnavimo paslaugai.
15.4Apsaugoti Jūsų ir mūsų bei trečiųjų šalių teises ir privatumą.
15.5Siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus: teismui, antstoliams ar kitoms institucijoms
kurioms privalome perduoti duomenis vadovaudamiesi teisėtais LR įstatymais.
15.6Teikti Jums specializuotus pasiūlymus: čia apie slapukus (angl. cookie) ir produktus, kurie gali Jus sudominti.
15.7Tiesioginės rinkodaros tikslais: jeigu savanoriškai pateikiate savo elektroninį paštą užsiprenumeruodami
naujienlaiškį, mes įtraukiame Jus į savo duomenų bazę ir nurodytu elektroniniu paštu kelis kartus per mėnesį
siunčiame Jums specialius pasiūlymus, akcijas, naujienas ir kitą, mūsų manymu, naudingą informaciją. Taip pat,
turėdami Jūsų elektroninį paštą savo duomenų bazėje, jei esate registruotas vartotojas ar darydami užsakymą jį
įvedėte, tačiau užsakymo neatliko iki galo, mes Jums atsiųsime vienkartinį priminimą apie Jūsų paliktą krepšelį.
15.8Trečiųjų šalių paslaugų tiekimui: norint pristatyti Jums užsakytas prekes, mes naudojame trečiųjų šalių
paslaugas pagal Jūsų pristatymo būdo pasirinkimą (Lietuvos Paštas, DPD, Omniva, Samus, LP Express, UPS),
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todėl Jūsų pateiktus pristatymo duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, pristatymo adresas, telefonas, pateikiame
atitinkamai įmonei, kuri naudoja Jūsų duomenis pagal jų privatumo politiką. Prenumeruodami naujienlaiškį
Jūsų elektroninis paštas perduodamas naujienlaiškių siuntimo paslaugos tiekėjui (Mailchimp). Jūsų bankinė
informacija, pinigų pavedimai ir kita atsiskaitymo informacija išskyrus tuos atvejus, kai pavedimą atliekate
patys, prisijungę prie savo banko. Su kiekvienos įmonės, kuriai perduodame tam tikrus Jūsų asmens duomenis,
asmens duomenų privatumo politiką galite susipažinti jų internetiniame puslapyje.
Prisiregistravę prie internetinio puslapio www.kavaverslui.lt ir tapę registruotu vartotoju Jūs sutinkate su tuo,
kad DAISENA internetiniame puslapyje www.kavaverslui.lt pateikti duomenys apie Jus bus naudojami
tiesioginės rinkodaros tikslais ir tokiu būdu padės užtikrinti nuolatinį internetinio puslapio www.kavaverslui.lt
bei DAISENA paslaugų tobulinimą bei vystymą ir suteiks galimybę pateikti kuo geresnius prekių ar paslaugų
pasiūlymus.
16.1.
Jūsų duomenis galime naudoti įstatymų leidžiamoms rinkodaros veikloms. Pavyzdžiui: remiantis
Jūsų pateikta informacija ir Jums lankantis DAISENA internetiniame puslapyje www.kavaverslui.lt,
naudojantis mobiliomis programėlėmis ar naršant trečiųjų šalių tinklalapiuose bei socialiniuose tinkluose,
galime rodyti specialiai Jums pritaikytus pasiūlymus.
Peržiūrėti ir redaguoti internetiniame puslapyje www.kavaverslui.lt pateiktą asmeninę informaciją ir
susisiekimo su Jumis kontaktinius duomenis, galite prisijungę prie paskyros, esančios www.kavaverslui.lt
tinklapyje.
Jeigu Jūsų duomenys yra netikslūs, neteisingi ar neišsamūs, dėl šių priežasčių DAISENA negali tinkamai teikti
internetiniame puslapyje www.kavaverslui.lt teikiamų paslaugų ir vykdyti registruoto vartotojo užsakymų.
Tokiu atveju registruotas vartotojas turėtų duomenis patikslinti nedelsiant.
Duomenų subjektas (Jūs) turi teisę nesutikti su registracijos ir privatumo politikos taisyklėmis, tačiau dėl tam
tikrų mums reikalingų Jūsų būtinų duomenų sutarties vykdymui ir užtikrinant sklandų internetinės svetainės
veikimą, mums Jūsų duomenys yra būtini, todėl jei nesutinkate su mūsų taisyklėmis, UAB „Daisena“ negali
sudaryti su Jumis pardavimo sutarties ir parduoti www.kavaverslui.lt siūlomų prekių ar paslaugų.

SLAPUKAI („COOKIES“) IR JŲ NAUDOJIMAS
20. Dalis informacijos surenkama automatiškai tuo metu, kai Jūs apsilankote internetiniame puslapyje
www.kavaverslui.lt, kadangi Jūsų interneto protokolo adresą turi atpažinti DAISENA serveris. Internetiniame
puslapyje www.kavaverslui.lt taip pat naudojami duomenų analizavimo valdymo įrankiai - slapukai ("cookies").
21. Prisiregistruodami internetiniame puslapyje www.kavaverslui.lt Jūs sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje
(įrenginyje) būtų įrašomi šiose Taisyklėse minimi slapukai.
22. Slapukai yra nedideli duomenų kiekiai, kuriuos internetinis puslapis patalpina Jūsų kompiuteryje. Internetiniai
puslapiai neturi atminties. Jums naršant po skirtingus interneto puslapius Jūs nebūsite atpažintas kaip tas pats
vartotojas. Slapukai leidžia internetiniam puslapiui atpažinti Jūsų naršyklę. Pagrindinė slapukų paskirtis prisiminti Jūsų pasirinktis, pavyzdžiui, pageidaujamą internetinio puslapio kalbą. Slapukai taip pat padeda Jus
atpažinti, kai grįžtate į tą patį internetinį puslapį. Jie padeda internetinį puslapį pritaikyti asmeniniams
poreikiams. Slapukai negali būti naudojami programoms vykdyti ar virusams į kompiuterį pernešti. Slapukai yra
skiriami tik Jums ir juos gali perskaityti tik domeno, kuris išsiuntė Jums slapuką, voratinklio serveris. Vienas
svarbiausių slapukų tikslų yra teikti patogią funkciją, kad taupytų Jūsų laiką. Pavyzdžiui, jei tinklapį taikote
asmeniniams poreikiams arba naršote internetiniame puslapyje, slapukai apsilankius vėliau padės internetiniam
puslapiui atsiminti specifinę informaciją. Taip paprasčiau pristatyti aktualų turinį, lengviau naršyti
internetiniame puslapyje ir pan. Sugrįžę į internetinį puslapį, galite rasti savo anksčiau pateiktą informaciją, taigi
galite lengviau naudoti jau pritaikytas internetinio puslapio funkcijas.
23. Yra skirtingų tipų slapukai ir skirtingi jų panaudojimo būdai. Slapukus galima suskirstyti į kategorijas pagal jų
paskirtį, ilgaamžiškumą ir jų vietą internetiniame puslapyje. Slapukų pagalba duomenų tvarkymas nesuteikia
galimybės tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti vartotojo tapatybės.
24. DAISENA internetiniame puslapyje www.kavaverslui.lt naudojami šių tipų slapukai:
21.1
Techniniai slapukai: internetinio puslapio www.kavaverslui.lt registruotiems vartotojams DAISENA

stengiasi pateikti pažangų bei lengvą naudoti internetinį puslapį, kuris automatiškai prisitaiko prie jų norų ir
poreikių. Kad tą pasiektų, DAISENA naudoja techninius slapukus, kurie leidžia matyti internetinį puslapį ir
įgalina teisingą jo veikimą, o Jūs galite prisijungti prie turimos paskyros ir tvarkyti savo duomenis bei kitą
informaciją. Internetinis puslapis www.kavaverslui.lt tinkamai veikia tik techninių slapukų dėka.
21.2.
Funkciniai slapukai: DAISENA taip pat naudoja funkcinius slapukus, kurie leidžia prisiminti Jūsų
pasirinkimus ir drauge efektyviai naudotis internetiniu puslapiu. Pavyzdžiui, slapukų dėka internetinis puslapis
prisimena Jūsų pasirinktą kalbą, atliktas paieškas ar peržiūrėtas, DAISENA siūlomas keliones bei paslaugas. Šio
tipo slapukai nėra būtini internetinio puslapio veikimui, bet jie prideda daugiau galimybių ir Jūsų naršymą daro
malonesnį.
21.3.
Analitiniai slapukai: šio tipo slapukus DAISENA naudoja siekdamas suprasti, kaip DAISENA
lankytojai naudoja internetinį puslapį www.kavaverslui.lt, atrasti silpnąsias ir stipriąsias internetinio puslapio
dalis, optimizuoti ir gerinti internetinio puslapio darbą bei toliau diegti pažangius sprendimus. Renkami
duomenys apima Jūsų peržiūrėtus puslapius, Jūsų naudojamos platformos tipą, datos ir laiko informaciją,
paspaudimų skaičių, pelės judėjimą ir naršymo veiklą, raktinius žodžius ir kitą tekstą, kurį renkate internetinio
puslapio naršymo metu. Taip pat analitinius slapukus DAISENA naudoja internetinėms reklamos kompanijoms,
siekdamas analizuoti vartotojų elgesį po to, kai jiems parodoma DAISENA internetinė reklama. DAISENA
nežino kas Jūs esate, renka tik anonimišką informaciją.
21.4.
Komerciniai slapukai: šiuos slapukus DAISENA naudoja talpindamas DAISENOS reklamas
kituose internetiniuose puslapiuose. Vadinamosios „nukreipiamosios reklamos“ rodomos remiantis informacija
apie lankytojo ieškotas kelionės kryptis.
25. Šių valdymo įrankių tikslas yra užtikrinti tinklapio naršymo kokybę, padėti DAISENAI sužinoti internetinio
puslapio www.kavaverslui.lt ir atskirų jo dalių lankomumą, suprasti internetinio puslapio registruotų vartotojų
srautus, tobulinti šį internetinį puslapį, internetu teikiamas paslaugas ir geriau patenkinti lankytojų poreikius.
26. Kiekvieną kartą lankydamiesi DAISENA internetiniame puslapyje www.kavaverslui.lt galite priimti ar
atsisakyti naudotis slapukais, tačiau tokiu atveju DAISENA negali garantuoti internetinio puslapio naršymo
kokybės. Dauguma interneto naršyklių automatiškai priima slapukus, bet jei norite, naršyklę galite lengvai
modifikuoti, kad jų nepriimtų. Taigi, Jūs turite galimybę bet kuriuo metu ištrinti dalį ar visus slapukus iš savo
kompiuterio ar juos užblokuoti, pasinaudodami savo kompiuteryje esančia interneto naršykle. Užblokavus
slapukus, dėl techninių priežasčių kai kurios internetinio puslapio www.kavaverslui.lt dalys Jums gali neveikti
ar veikti netinkamai.
27. Interneto svetainėje naudojami šie slapukai:
24.1 _ga, _gat ir _gid – tai anonimiški Google Analytics slapukai, kurie yra naudojami analizuoti vartotojų
apsilankymus Interneto svetainėje
24.2 _distillery – slapukas naudojamas jeigu žiūrint video nutrūksta ryšys, tuomet atsiradus ryšiui galite tęsti
video peržiūrą nuo tos vietos kur baigėte žiūrėti prieš dingstant ryšiui.
24.3 _utmz slapukas augo srauto šaltinį arba kampaniją, paaiškinančią, kaip naudotojas pasiekė mūsų svetainę.
Duomenys siunčiami "Google Analytics".
24.4 _utma slapukas registruoja ar lankytojas atvyko iš paieškos sistemos ir pagal kokį raktinį žodį.
24.5_tawkuuid – šie slapukai leidžia kalbėtis su jumis sistemos operatoriui jeigu per sistemą duodate užklausą.
24.6 _wordfence_verifiedHuman užregistruoja jūsų IP adresą ir vietovę saugesniam tinklapio naudojimui.
24.7 _qtrans_front_language – šis slapukas saugo informaciją apie naudotojo kalbą, kad visada rodytų vartotojo
pasirinktą kalbą svetainėje.
24.8 _wp_settings_1, _wp_settings_time_1 – šie slapukai naudojami vartotojo sąsajos pritaikymui.
24.9 _wp_settings_2, wp-settings-time-2 – Slapukas, leidžiantis peržiūrėti puslapį, rodyti turinį ir naudotis juo
be jokios vartotojo informacijos
24.10 Wfvt_2690313308 – slapuko tikslas yra automatiškai užpildyti formos laukus vėlesnėms pastaboms, kad
vartotojas sutaupytų laiko.

TINKLAPIO INDIKATORIŲ NAUDOJIMAS
28. DAISENA kartais naudoja ne tik slapukus, bet ir tinklalapio indikatorius. Tai mažutis vos vieno pikselio grafinis
paveikslėlis, kuris į Jūsų kompiuterį patenka kaip tinklalapio dalis arba kaip HTML elektroninis pranešimas.
Tiesiogiai arba per kitus paslaugų tiekėjus, šiuos paveikslėlius DAISENA naudoja kaip interneto reklamą arba
trečiųjų šalių internetiniuose puslapiuose norėdami sužinoti, ar vartotojas, kuriam rodoma reklama, atlieka
užsakymą, analizuodami vartotojų judėjimą ir siekdami optimizuoti siūlomas paslaugas.
29. DAISENA gali įtraukti tinklapių indikatorius į reklaminius elektroninius laiškus arba informacinius pranešimus,
kad būtų galima nustatyti, ar laiškai buvo atidaryti. Kai kuriuos tinklapių indikatorius gali pridėti trečiųjų šalių
paslaugų teikėjai, kad nustatytų DAISENOS reklaminių kampanijų ar bendravimo elektroniniu paštu
efektyvumą. Tinklapių indikatorius gali naudoti norėdami Jūsų kompiuteryje patalpinti pastovų slapuką. Tada
galės atpažinti Jūsų kompiuterį kiekvieną kartą lankantis tam tikruose puslapiuose ar siunčiant elektroninius
laiškus bei kaupti anoniminę informaciją apie tokių puslapių lankomumą. DAISENA draudžia naudoti tinklapių
indikatorius asmeninei informacijai rinkti ar prieigai prie jos.
KORESPONDENCIJA IR KOMUNIKACIJA
30. Prisiregistravę prie intemetinio puslapio www.kavaverslui.lt ir tapę registruotu vartotoju Jūs sutinkate gauti
DAISENA naujienlaiškius, informacinius pranešimus ir kita. DAISENA taip pat gali Jums siųsti informaciją bei
pasiūlymus, nuolaidas, akcijas ir kt.
31. DAISENA taip pat suteikia Jums galimybę atsisakyti DAISENOS siunčiamos informacijos. Jei Jūs nebenorite
gauti nepageidaujamos informacijos apie DAISENOS teikiamas paslaugas, siūlomas akcijas pakeitimus bet
kada galite atlikti prisijungus su savo paskyra prie internetinio puslapio www.kavaverslui.lt ir atžymėjus varnelę
paskyroje „Mano duomenys“ -> „Informacijos nustatymai“.
IŠSIREGISTRAVIMAS
32. Registracijos metu Jūs susikuriate savo paskyrą, formuojate savo profilį. Vartotojas gali bet kuriuo metu
koreguoti, pildyti arba informuoti DAISENĄ apie pageidavimą ištrinti savo paskyrą. Tuo atveju, jei Jūs
nebepageidaujate būti internetinio puslapio www.kavaverslui.lt registruotu vartotoju, Jūs turite savo
pageidavimą išreikšti DAISENAI elektroninio pašto adresu: info@kavaverslui.lt . Savo pageidavimą dėl
paskyros ištrynimo turite siųsti tik iš to elektroninio pašto adreso, kuris buvo panaudotas DAISENOS
internetinio puslapio www.kavaverslui.lt registruoto vartotojo paskyrai sukurti. DAISENA ištrynusi Jūsų
paskyrą ištrina ir visus joje esančius Jūsų duomenis. Vis dėlto tam tikrą informaciją turime saugoti
administravimo tikslais, ypač kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ir gynybą, viešąją tvarką, nusikaltimų
prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, ginti svarbius valstybės ekonominius ar finansinius
interesus, kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.
INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS
33. Jei nenurodyta kitaip, programinė įranga, reikalinga DAISENA paslaugoms, prieinama arba naudojama
DAISENA internetiniame puslapyje www.kavaverslui.lt ir intelektualinės nuosavybės teisės (įskaitant autorines
teises) į internetinio puslapio turinį ir informaciją priklauso DAISENAI.
34. Be išankstinio DAISENA rašytinio sutikimo draudžiama atgaminti, versti, adaptuoti ar bet kokiu kitu būdu
naudoti bet kurią internetinio puslapio www.kavaverslui.lt dalį (bet kokį turinį, logotipą, programinę įrangą,
produktus, paslaugas ar kt.) trečiųjų asmenų komercinėje ūkinėje veikloje. Draudžiama atlikti bet kuriuos kitus
veiksmus galinčius pažeisti DAISENOS nuosavybės teises į šį internetinį puslapį, o taip pat prieštaraujančius
sąžiningai konkurencijai, reklamai, pažeidžiančius autorių teises, kitus teisės aktus ir galiojančią praktiką.
35. Bet koks neteisėtas teisių panaudojimas ar kuris nors iš minėtų veiksmų sudarys esminį DAISENOS intelektinės
nuosavybės (įskaitant autorines ir kitas) teisės pažeidimą.

ATSAKOMYBĖ
36. DAISENA neatsako už ryšio sutrikimus, dėl kurių internetinio puslapio www.kavaverslui.lt registruoti
vartotojai ir kiti asmenys negali pasiekti internetinio puslapio ar naudotis paslaugomis.
37. Registruotam vartotojui, kuris nesilaiko šių Taisyklių be atskiro įspėjimo gali būti panaikinta registracija ir/ar
apribotos teisės internetiniame puslapyje www.kavaverslui.lt .
38. DAISENA neturi galimybės visiškai garantuoti, kad internetinio puslapio www.kavaverslui.lt funkcionavimas
bus nepertraukiamas ir be jokių sutrikimų bei klaidų, kad šis internetinis puslapis bus visiškai apsaugotas nuo
virusų ar kitų kenksmingų komponentų. Jūs esate informuojami, kad bet kokia medžiaga, kurią Jūs skaitote,
atsisiunčiate ar kitaip gaunate naudodamiesi internetiniu puslapiu www.kavaverslui.lt yra išimtinai registruoto
vartotojo nuožiūra bei rizika, ir tik Jūs atsakot už žalą, padarytą Jums bei kompiuterinei sistemai.
39. Registruotas vartotojas prisiima visą riziką ir atsakomybę už trečiųjų asmenų veiksmus internetiniame puslapyje
www.kavaverslui.lt, atliktus pasinaudojus jo prisijungimo duomenimis, ir įsipareigoja įvykdyti visus
įsipareigojimus, prisiimtus naudojantis vartotojo prisijungimo duomenimis, įskaitant, bet neapsiribojant
atsiskaityti už užsakytas paslaugas.
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
40. Jums lankantis DAISENA internetiniame puslapyje www.kavaverslui.lt ir pateikiant informaciją apie save, yra
laikoma, kad susipažinote ir sutinkate su šių Taisyklių nuostatomis.
41. Šioms Taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
42. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
43. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai
sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
44. DAISENA pasilieka teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles. Taisyklių pakeitimai
įsigalioja Taisyklių paskelbimo internetiniame puslapyje www.kavaverslui.lt dieną.
- Jeigu bus padaryti šių Taisyklių pakeitimai, DAISENA apie tai informuos registruotą internetinio puslapio
www.kavaverslui.lt vartotoją asmeniškai. Jeigu registruotas internetinio puslapio www.kavaverslui.lt
vartotojas nesutinka su Taisyklių pakeitimais po minėto pranešimo, apie Taisyklių pasikeitimą, gavimo,
kurie blogina jo padėtį, vartotojas turi teisę nutraukti naudojimąsi šiuo internetiniu puslapiu ir kreiptis į
DAISENĄ dėl pageidavimo ištrinti savo paskyrą. Jeigu vartotojas to nepadaro, laikytina, kad jis sutinka su
visais Taisyklių pakeitimais.
- Registruotas internetinio puslapio www.kavaverslui.lt vartotojas supranta ir sutinka su tuo, kad tuo atveju,
jei jis pasinaudoja internetinio puslapio www.kavaverslui.lt paslaugomis po Taisyklių pakeitimo datos,
vartotojo naudojimosi šiuo internetiniu puslapiu ir/ar paslaugų per jį užsakymo faktą DAISENA vertina
kaip naujos Taisyklių redakcijos sąlygų priėmimą.

