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Paslaugų teikimo sąlygos 

Sveikiname Jus prisijungus prie Hoffmann SE (toliau „mes“ ir/ar „Hoffmann“) programėlės (toliau „Programėlės“). Šios 
paslaugų teikimo sąlygos galioja visiems Programėlės vartotojams. 
 

1. Vartotojo licencija ir intelektinės nuosavybės teisės 
Mes ir mūsų kompanijos padaliniai ir/ar licencijos išdavėjai turi visas intelektinės nuosavybės teises į Programėlę ir jos 
turinį. Jūs neturite jokių teisių į šią Programėlę, nebent paslaugų teikimo sąlygose pateikiama informacija nurodo 
priešingai. 
Mes Jums suteikiame ribotą, neperkeliamą licenciją, kuri bet kuriuo metu gali būti atšaukta. Programėlę privalu 
naudoti laikantis šių paslaugų teikimo sąlygų. Licencija nesuteikia teisės kopijuoti ir/ar platinti šią Programėlę. Taip 
pat, Jūs negalite atlikti pakeitimų Programėlėje. 
 

2. Neleistinas naudojimas 
Draudžiama nelegaliai naudoti šią Programėlę ar/ir pažeidžiant įstatymus 

3. Atsisakymas suteikti garantiją  
Mes nesuteikiame garantijos teisingam šios Programėlės veikimui. Programėlę gaunate tokią, kokia ji yra, ir ją 
naudojate savo rizika. Mes negarantuojame, kad Programėlė veikia be klaidų ir kad joje nėra virusų. 
 

4. Atsakomybės netaikymas 
Jūs gaunate Programėlę nemokamai. Pagal įstatymuose nustatytas ribas, Mes neprisiimame atsakomybės už 
nuostolius, kuriuos galite patirti dėl Programėlės naudojimo. Jūs naudojate Programėlę savo rizika. Jei patyrėte tam 
tikrą žalą, galite ištrinti Programėlę. 
 

5.  Nutraukimas  
Mes turime teisę bet kuriuo metu keisti šias paslaugų teikimo sąlygas. Apie pakeitimus pranešime šioje Programėlėje 
ir įsigalios per 10 dienų. Jei nesutinkate su atliktais pakitimais, galite ištrinti Programėlę. 
 

6.  Taikomoji teisė ir jurisdikcijos vieta 
Šios paslaugų teikimo sąlygos remiasi Vokietijos įstatymais. Vokietijos teismai turi išskirtines teises atvejams, 
susijusiems su šių Paslaugų teikimo sąlygų pažeidimais. 
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Privatumo politika 

Mums itin svarbi Jūsų privatumo apsauga. Kompanijos atsakomybė – apsaugoti patikėtą informaciją. Siekdami 
užtikrinti patogų naudojimąsi Programėle, Jūsų asmens duomenų apdorojimo metu griežtai laikomės įstatymų 
nurodytos tvarkos. Šioje privatumo politikoje norime Jus informuoti, kaip apdorojami asmens duomenys. 
 

1. Kas atsakingas už mano duomenų apdorojimą? 
Jums lankantis šioje svetainėje, už Jūsų asmens duomenų tvarkymą atsakinga Hoffmann SE, Haberlandstr. 55, 
81241 Munich. 
 
Dėl duomenų apsaugos galite susisiekti su Hoffmann SE pareigūnu, atsakingu už duomenų apdorojimą paštu pagal 
aukščiau nurodytą adresą, arba el. paštu: dataprotection@hoffmann-group.com. 
 

2. Kada Programėlė registruoja duomenis apie Jus ir kokiu teisiniu pagrindu 
remiamasi? 

Jums atsisiuntus Programėlę, reikiama informacija perkeliama į App Store (programėlių parduotuvė): el. pašto 
adresas ir Jūsų paskyros kliento numeris, atsisiuntimo laikas, informacija apie mokėjimus ir individualūs prietaisų 
kodai. Mes neturime įtakos tokių duomenų rinkimui ir nesame už ją atsakingi. Mes apdorojame Jūsų duomenis tik 
tuomet, jei tai reikalinga norint atsisiųsti Programėlę į mobilųjį įrenginį.  
 
Jei susisieksite su mumis el. paštu, jį, kartu su pateiktu Jūsų vardu ir telefono numeriu, saugosime tol, kol šios 
informacijos reikės norint atsakyti į Jūsų laišką. Teisinis duomenų apdorojimo pagrindas yra str. 6 paragrafas 1 lit. f 
GDPR. 
 
Mes naudojame Google Analytics tam, kad galėtume analizuoti ir reguliariai tobulinti Programėlę. Šiam tikslui 
naudojame „slapukus“, t. y. tekstinius failus, laikomus Jūsų įrenginyje, ir taip galime analizuoti Jūsų Programėlės 
naudojimą. Gautos statistikos dėka galime pagerinti paslaugų kokybę ir padaryti Programėlę įdomesne Jums kaip 
vartotojui. Išskirtiniais atvejais, kai asmens duomenys persiunčiami JAV, Google taikomos ES-JAV privatumo 
apsaugos taisyklės, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.  
 
Teisinis Google Analytics duomenų apdorojimo pagrindas yra str. 6(1) sakinys 1(a) GDPR. 
 
Informacija apie trečiosios šalies tiekėją: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, 
Airija; jei Jūsų šalis nepriklauso ES: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV. 
 
Paslaugų teikimo sąlygos: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html.  
 
Privatumo apžvalga: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.  
 
Privatumo politika: https://policies.google.com/privacy?hl=en. 
 
Daugiau informacijos apie privatumą rasite čia: https://www.hoffmann-group.com/company/datenschutz.  
 
Bet kuriuo metu galite atšaukti sutikimą naudoti Google Analytics pasirinkdami atitinkamus nustatymus Programėlėje. 
 

3. Kuriam laikui saugomi Jūsų duomenys? 
Mes saugome Jūsų duomenis tol, kol pasiekiame tikslą, kuriam tie duomenys buvo surinkti (pvz., esant sutartiniams 
santykiams), arba tol, kol to reikia teisiškai.  
 
Duomenis ištriname tada, kai jų saugoti nebereikia, ar norėdami apriboti apdorojimo kiekį. 
 
Duomenys, surinkti per Google Analytics, automatiškai ištrinami po 14 mėnesių. Duomenys, kurių saugojimo terminas 
prasitęsė, ištrinami automatiškai kartą per mėnesį. 
 

4. Kokias duomenų apsaugos teises turite Jūs? 
Jūs turite teisę gauti informaciją (str. 15 GDPR), taisyti (str. 16 GDPR), ištrinti (str. 17 GDPR), riboti apdorojimą (str. 
18 GDPR) ir perkelti duomenis (str. 20 GDPR). Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą duomenų apsaugos priežiūros 
institucijai (str. 77 GDPR). 
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Jei gavote Hoffmann SE arba Hoffmann group kompanijos sutikimą, galite bet kada skundą atšaukti susisiekdami el. 
paštu, faksu arba laišku: 
 
Hoffmann SE, Haberlandstr. 55, 81241 Munich, faksas: +49 89 839189, el. paštas: dataprotection@hoffmann-
group.com.  
 
Jei Hoffmann SE apdoroja Jūsų duomenis interesų derinimo pagrindu, Jūs galite tam prieštarauti pateikdami skundą. 
Tokiu atveju mes nutrauksime Jūsų duomenų apdorojimą. 
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