Privatumo politika
1. Bendrosios nuostatos
1.1. Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) reglamentuoja mobiliąja programėle „MOKIS“ (toliau
– Mobili programėlė) besinaudojančio kliento (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo,
tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.
1.2. Asmens duomenys, nurodomi naudojantis Mobilia programėle, valdomi ir tvarkomi Privatumo
politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.
2. Asmens duomenų tvarkymo principai ir tikslai
2.1. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis šiais principais:
2.1.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais, nustatytais prieš renkant asmens
duomenis, bei tvarkomi su šiais tikslais suderintais būdais.
2.1.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai.
2.1.3. Asmens duomenys nuolat atnaujinami, netikslūs ar neišsamūs duomenys turi būti ištaisyti,
papildyti, sunaikinti arba sustabdytas jų tvarkymas.
2.1.4. Asmens duomenys yra tapatūs, tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau
tvarkyti.
2.1.5. Asmens duomenys saugomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima
nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi.
2.1.6. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
2.2. Asmens duomenys tvarkomi siekiant įgyvendinti šiuos tikslus:
2.2.1. Užtikrinti Mobilios programėlės veikimą, paslaugų užsakymą, atsiskaitymą už paslaugas;
2.2.2. Vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.
3. Renkami ir tvarkomi asmens duomenys
3.1. Priklausomai nuo Mobilios programėlės naudotojo užsakomų konkrečių Paslaugų pobūdžio, gali būti
renkami ir saugomi šie asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, gyvenamoji vieta,
pilietybė, telefono numeris, asmens tapatybės kortelės (paso) numeris, išdavimo data ir vieta, elektroninio
pašto adresas, mokėjimo kortelių duomenys, IP adresas, kelionės dokumento numeris ir data, kelionės
maršrutas, kliento identifikatorius (kurį sistema priskiria klientui).
3.2. Tuo atveju, kai mokama už transporto priemonių stovėjimo paslaugas, renkami ir tvarkomi duomenys:
telefono numeris, transporto priemonės valstybinis numeris, apmokėtos paslaugos dydis, apmokėtos
paslaugos laikotarpis, zona, aikštelės, kurioje esama, stovėjimo pradžios ir pabaigos laikas.
3.3. Tuo atveju, kai pasirenkamas atsiskaitymo už paslaugas būdas įmokas nuskaitant nuo mokėjimo
kortelės sąskaitos, renkami ir tvarkomi duomenys: pirkėjo vardas, pavardė ir mokėjimo kortelės duomenys.
3.4. Taip pat Mobiliai programėlei leidžiama nustatyti Jūsų buvimo vietą, naudojant pasaulinę padėties
nustatymo sistemą.
4. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims
4.1. Asmens duomenys, tvarkomi naudojantis Mobilia programėle, nėra atskleidžiami ar perduodami
tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:
4.1.1. Mobilia programėle besinaudojantis asmuo su tuo sutinka;
4.1.2. Partneriams arba įgaliotiems tretiesiems asmenims, kurie tvarko Asmens duomenis, kai tai
būtina siekiant vykdyti šioje Privatumo politikoje nurodytus tikslus, pavyzdžiui, paslaugų užsakymas,
atsiskaitymas už paslaugas, ir pan.;
4.1.3. Teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;
4.1.4. Jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.

4.2. Asmens duomenų tvarkytojas yra Mediafon Technology, UAB, juridinio asmens kodas 304067476.
5. Mobilioje programėlėje pateiktų duomenų teisingumas ir išsamumas
5.1. Mobilios programėlės naudotojas yra atsakingas už joje pateiktų duomenų teisingumą ir išsamumą.
5.2. Jeigu naudojantis Mobilia programėle pateikiami duomenys yra netikslūs, melagingi ar klaidinantys,
Mobilios programėlės valdytoja turi teisę anuliuoti Jūsų registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Jūsų
galimybes naudotis Mobilia programėle.
6. Asmens duomenų pakeitimas ir atnaujinimas
Jūs turite teisę bet kada keisti ir/ar atnaujinti registruojantis Mobilioje programėlėje pateiktą informaciją,
pranešdamas (-a) apie tai elektroninio pašto adresu info@mediafon.mobi.
7. Taisyklių keitimas
Apie bet kokius Privatumo politikos pasikeitimus Mobilios programėlės naudotojai bus informuoti
Mobiliojoje programėlėje.

