Bendrosios paslaugų teikimo sąlygos
Įsigalioja nuo 2018 m. birželio 1 d.

1. Preambulė
Šiose Bendrosiose paslaugų teikimo sąlygose yra pateikta informacijos apie svetainių ir
programų, kurias teikia „Groupe SEB“ įmonės, naudojimo taisykles, taip pat jūsų
asmens duomenų tvarkymo taisyklės.
Terminas „Groupe SEB“ reiškia visas įmones, tiesiogiai ar netiesiogiai priklausančias
„SEB SA“, įregistruotoms Liono prekybos ir įmonių registre, kodas 300 349 636,
esančiomis 112 Chemin du Moulin Carron, „Campus SEB“, 69130 Ecully (Prancūzija).
Norėdami tiksliai nustatyti „Groupe SEB“ subjektus, atsakingus už svetainę ar
programą, kuriomis naudojatės, perskaitykite teisinį pranešimąii, kurį galite rasti
šioje svetainėje arba programoje.
„Groupe SEB“ įmonės valdo keletą prekių ženklų, ypač TEFAL (arba T-FAL,
priklausomai nuo šalies), ROWENTA, MOULINEX, KRUPS, CALOR, SEB, EMSA, OBH
NORDICA, KAISER, ARNO, CLOCK, IMUSA, ASIA FAN, MIRRO, MAHARAJA
WHITELINE, PANEX, SUPER. Norėdami gauti daugiau informacijos apie „Groupe SEB“
ir jų prekių ženklus, apsilankykite www.groupeseb.com.
Šios bendrosios paslaugų teikimo sąlygos gali būti papildytos specialiomis sąlygomis,
taikomomis konkrečiai svetainei ar programai.

2. Apibrėžimai
Ką reiškia žemiau pateiktos frazės?

Naudojimas - Reiškia šią mobiliąją programą (atitinkamai).
Nuomonė - Reiškia jūsų nuomonę apie mūsų produktus, taip pat susijusias nuotraukas
ir vaizdo įrašus, kuriuos paskelbėte svetainėje ar programoje (jei įmanoma), matomą
visiems naudotojams.
Naudojimo sąlygos - Reiškia šias bendrąsias paslaugų teikimo sąlygas,
reglamentuojančias naudojimosi svetaine / programa taisykles.
Pardavimo sąlygos - Reiškia (jei reikia) bendrąsias prekių pardavimo ir paslaugų
teikimo sąlygas, pateiktas svetainėje arba programoje.
Pastaba (-os) - Reiškia visus pranešimus, tekstus, vaizdo įrašus ir nuotraukas, kuriuos
paskelbėte svetainėje ar programoje, išskyrus atsiliepimus, matomus visiems
naudotojus.
Turinys - Reiškia visus garso ir vaizdo failus, taip pat nuotraukas, tekstus, informaciją,
duomenų bazes, prekės ženklo koncepcijas, logotipus, techninius ir grafinius
sprendimus, išvaizdą, struktūrą ir visas kitas savybes, apsaugotas ar neapsaugotas
intelektinės nuosavybės teisėmis ar kitais galiojančiais ar būsimais įstatymais, kuriuos
skelbiame svetainėje ar programoje arba kurios yra prieinamos per svetainę ar
programą.
Slapukai - Reiškia teksto failus, leidžiančius identifikuoti jus kaip klientą ir saugoti
informaciją apie jūsų parinktis (pvz., kalbų pasirinkimas) ir informaciją apie jūsų
apsilankymus svetainėse ar programose (įskaitant „paspaudimų srauto“ duomenis). Šis
terminas apima ir slapukus, ir kitas stebėjimo technologijas.
Duomenys - Reiškia asmens duomenis, kuriuos renkame per svetainę ar programą, t.
y. informaciją, kuri jus tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoja.

Prekės ženklas (prekių ženklai) - Reiškia prekių ženklus, logotipus ir visus kitus
pavadinimus, priklausančius „Groupe SEB“ įmonėms.
Mes, mes, mus - Reiškia „Groupe SEB“ įmonę ar įmones, kaip nurodyta teisiniame
pranešime, esančiame interneto svetainėje ar programoje.
Paslauga (-os) - Reiškia visas (kartu ar atskirai) paslaugas ir su jomis susijusias
funkcijas, kurias siūlome už tam tikrą mokestį arba nemokamai svetainėje ar
programoje.
Interneto svetainė - Reiškia šią svetainę (kaip tinkama).
Jūs, jūsų - Tai bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, kuris lankosi ar naršo svetainę ar
programą asmeniniais ir profesiniais tikslais.

3. Svetainės / programos siūlomos galimybės
Naudojimo sąlygų patvirtinimas ir keitimas
Naudodamiesi svetaine ar programa jūs sutinkate su šiomis naudojimosi sąlygomis ir
kitomis sąlygomis, galiojančiomis interneto ar programos naudojimo dieną, kaip
išdėstyta toliau.
Jei nesutinkate su jokiais įsipareigojimais ar nuostatomis, esančiomis naudojimo
sąlygose, nesinaudokite svetaine ar programa. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu
pakeisti visą ar dalį interneto svetainės, programos ar paslaugos, taip pat naudojimo
sąlygas.
Mūsų svetainėse ir programose teikiamos paslaugos yra skirtos 16 metų ir vyresniems
asmenims. Mes nerenkame ir nenaudojame nepilnamečių atsiųstų duomenų.

Kaip naudotis svetaine ar programa?
Mes suteikiame neišskirtinę, neatimamą ir neperleidžiamą teisę naudoti svetainės ar
programos turinį tik tam, kad būtų galima naudoti svetainę ar programą, laikantis
naudojimo sąlygų.
Sutinkate laikytis naudojimo sąlygų ir galiojančių įstatymų.
Esate įpareigotas:
•

naudotis svetaine / programa sąžiningai ir pagal paskirtį;

•

susilaikyti nuo svetainės ar programos visiškai ar dalinio kopijavimo, dauginimo,
rinkodaros, licencijų bendrinimo, platinimo, perėmimo, modifikavimo, pritaikymo ar
vertimo, taip pat jų pagrindu sukurtų išvestinių kūrinių, juos dekompiluojant ar
reversuojant, pažeidžiant jų vientisumą ar bandymą išgauti šaltinio kodą;

•

nesistengti apeiti ar išjungti svetainės / programos saugos funkcijų arba joje
pateikto turinio naudojimo taisyklių;

•

nenaudoti virusų, „botų“, programų ar paprogramių, skirtų sutrikdyti svetainės /
programos veikimą ar svetainės / programos naudojimą kitiems;

•

neskelbti neteisingos ar klaidinančios informacijos naudojantis svetaine /
programa;

•

neapsimesti kitais asmenimis;

•

nerinkti informacijos iš kitų naudotojų, norint išsiųsti jiems komercinius pasiūlymus
ar panašią informaciją ir įtraukti juos į adresų sąrašus.

Kurdami ir skelbdami komentarus bei nuomones privalote:
•

visada gerbti kitus naudotojus;

•

neskelbti komentarų ar nuomonių, pažeidžiančių mūsų ar bet kurios trečiosios
šalies teises, ypač intelektinės nuosavybės teises;

•

neskelbti komentarų ar nuomonių, kurios gali būti laikomos, pvz., kurstymu ar
nusikaltimu, skleidžiant smurtinį, įžeidžiantį, žalingą, šmeižikišką, rasistinį ar
revizionistinį turinį, taip pat turinį, palaikantį karo nusikaltimus, susijusį su

nelegalių prekių ir paslaugų pardavimu, terorizmo rėmimu, žudymu ar
savižudybės kurstymu, pornografiniu ar pedofiliniu turiniu ir turiniu, kuris
pažeidžia bet kurios šalies ar teritorijos saugumą ar vientisumą;
•

nenaudoti svetainės / programos savo svetainei ar programai reklamuoti arba
nepageidaujamai komercinei informacijai (vadinamajam šlamštui) pateikti.

Komentarų ir nuomonių paskelbimas
Svetainėje / programoje galima skelbti komentarus ir nuomones.
Primename, kad jūsų komentarai ir nuomonės, taip pat kita informacija, kurią skelbiate
svetainėje / programoje, yra matoma kitiems naudotojams.
Skelbdami komentarus ir nuomones, turėtumėte laikytis moderavimo taisyklių.
Visus komentarus ir nuomones, neatitinkančias naudojimo sąlygų, moderatorius
pašalins, nepranešdamas jų autoriui ir nesikreipdamas sutikimo.
Nepaisant to, kas išdėstyta aukščiau, mes neatsakome už komentarų ir nuomonių,
pateiktų mūsų svetainėje / programoje, turinį ir nesuteikiame aiškios ar numanomos
garantijos dėl komentarų ir nuomonių.

4. Kam priklauso svetainėje / programoje paskelbtas turinys?
Turinys
Mūsų teisės
Svetainės / programos turinys ir gretutinės teisės priklauso „Groupe SEB“. Pirmiau
minėta informacija, be kita ko, apima prekių ženklus, dizainus, išvaizdą, struktūrą,

koncepcijas, techninius ir grafinius sprendimus, duomenų bazes, programinę įrangą ir
jos šaltinio kodus, taip pat minėtų elementų tarpusavio vietą ir išdėstymą – kuriant
svetainę ar programą ir paslaugas, arba kurios yra svetainės / programos ir paslaugų
pagrindas, arba siunčiamos per svetainę / programą ir paslaugas, arba pateikiamos per
svetainę / programą ir paslaugas.
Atgaminimas, atkūrimas, pritaikymas, modifikavimas, viešinimas, perdavimas,
pateikimas neteisingai, įtraukimas į kitą svetainę, naudojimas komerciniais tikslais arba
visos ar dalies svetainės ar programos naudojimas, bet kokiu būdu ir bet kurioje
žiniasklaidos priemonėje yra draudžiama ir gali būti baudžiama pagal Prancūzijos
Respublikos intelektinės nuosavybės teises ar kitus galiojančius įstatymus.
Komentarai ir nuomonės
Jūsų teisės
Jūsų komentarai ir nuomonės yra ir visada priklausys jums.
Patvirtinate, kad turite visas teises į savo komentarus ir nuomones, ypač kad minėti
komentarai ir nuomonės nepažeidžia trečiųjų šalių teisių.
Informuojame, kad jūsų paskelbti komentarai ir nuomonės bus įtraukti į mūsų tvarkomos
svetainės / programos duomenų bazę.
Mūsų teisės
Jūs suteikiate mums šias neišimtines autorių teises į savo komentarus ir nuomones:
•

teisę atkurti, keisti, pritaikyti, pateikti ir išversti visus ar kai kuriuos komentarus ir
nuomones visose esamose ir būsimose žiniasklaidos priemonėse, ypač
svetainėse ir standžiuosiuose diskuose, bet kokiu formatu ir naudojant bet kokius
šiuo metu žinomus ar nežinomus procesus ar technologijas, bet kuriomis ryšių

priemones, ypač internetą, įskaitant per trečiųjų šalių svetaines, intranetą,
atspausdintų ar kitokių spausdintų laikmenų pavidalu;
•

teisė už tam tikrą mokestį arba nemokamai perduoti licencijas, susijusias su
aukščiau nurodytomis teisėmis pagal licenciją, tretiesiems asmenims mūsų
nuožiūra dėl aukščiau nurodytų veiklų.

Mes suteikiame aukščiau nurodytas teises visais komerciniais ir nekomerciniais tikslais
visam galiojančių autorių teisių laikotarpiui, įsigaliojančiam nedelsiant visame pasaulyje.
Pavyzdžiui, mūsų svetainėse / programose paskelbti komentarai ir nuomonės gali būti
atkurti su jūsų slapyvardžiu trečiųjų šalių svetainėse mūsų produktų reklamavimo tikslu.

5. Atsakomybė
Kas atsako už nuorodas į kitas svetaines?
Svetainė / programa gali leisti pasiekti kitas svetaines ar programas per hipersaitus.
Kadangi mes nekontroliuojame šių svetainių ir programų, neturime jokios įtakos jų
turiniui.
Todėl jokiu būdu neatsakome už:
•

turinį ir paslaugas, pasiekiamas trečiųjų šalių programose ar svetainėse; arba

•

duomenų rinkimą ar perdavimą, slapukų diegimą ar kitus procesus, skirtus tiems
patiems tikslams, kurie vykdomi aukščiau nurodytose svetainėse ir programose;
arba

•

su duomenų, aparatinės ir programinės įrangos saugumu ar vientisumu
susijusias problemas, taip pat pasekmes ir galimus nuostolius, atsiradusius
naudojant minėtas trečiųjų šalių svetaines ar programas.

Jums naudojant trečiųjų šalių programas ar svetaines gali būti taikomos papildomos
sąlygos, kurių mes nekontroliuojame. Todėl jūs naudojatės jomis savo pačių rizika.
Kas atsako už prieigą prie svetainės ir programos?
Mes negalime užtikrinti, kad svetainėje / programoje nėra nukrypimų, klaidų ar trikdžių
ar kad tokie nukrypimai, klaidos ir trukdžiai gali būti pašalinti. Taip pat mes negalime
užtikrinti, kad svetainė / programa veiks be jokių trikčių ar bus suderinama su visais
įrenginiais. Todėl, norėdami patikrinti, ar programa yra suderinama su jūsų mobiliuoju
įrenginiu, rekomenduojame peržiūrėti suderinamų įrenginių sąrašą svetainėje.
Svetainė / programa veikia internete ir mobiliuosiuose tinkluose, kurių mes negalime
kontroliuoti. Mes neatsakome, jei svetainė / programa nėra pasiekiama, arba už
problemas atsisiunčiant ar naudojantis paslaugomis ar turiniu.
Ši paslauga gali būti neprieinama atliekant techninę priežiūrą, diegiant naujinimus ir
atliekant pakeitimus. Jokiomis aplinkybėmis neatsakome už sutrikimus, susijusius su
naudojimusi paslauga, dėl techninės priežiūros, diegimo naujinių ar visų arba dalies
paslaugos pakeitimų.
Pasiliekame teisę be išankstinio įspėjimo ir laikydamiesi įstatymų pakeisti, pristabdyti, ar
pertraukti ar sustabdyti prieigos prie visos ar dalies svetainės / programos, įskaitant
turinį ar paslaugas, teikimą. Todėl jokiu būdu neprisiimame atsakomybės, jei svetainė /
programa nėra prieinama. Be to, mes pasiliekame teisę laikinai arba visam laikui
nutraukti prieigą prie svetainės / programos, ypač jei nutraukiama veikla, susijusi su
svetaine / programa, arba kolektyvinio bankroto proceso atveju.
Jei esame laikomi atsakingais už nuostolius, kurie čia nepaminėti, mūsų atsakomybė
apsiriboja tik patvirtintais ir faktiškai patirtais tiesioginiais nuostoliais.

6. Privatumo politika
Mes rūpinamės jūsų duomenų apsauga. Todėl prašome susipažinti su šiomis
taisyklėmis ir, jei kiltų klausimų, susisiekti su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu el.
paštu: privacy@groupeseb.com.
Jūsų duomenų tvarkymo būdas gali keistis priklausomai nuo to, ar šie duomenys
renkami svetainėje ar programoje. Norėdami sužinoti, kas yra jūsų naudojamos
svetainės / programos asmens duomenų valdytojas, perskaitykite teisinį pranešimą.

Kokius duomenis renkame?
Atsižvelgiant į jūsų naudojamą svetainę / programą, renkame įvairių tipų duomenis,
susijusius su šiais dalykais:
SVETAINĖS
•

Duomenys, naudojami identifikavimui (pvz., vardas, pavardė, adresas, el. pašto
adresas, telefono numeris)

•

Informacija apie namų ūkį (pvz., asmenų skaičius namų ūkyje, vaikų skaičius,
šeiminė padėtis)

•

Prisijungimo duomenys, slapukai, techninė informacija

•

Anoniminiai duomenys

APPS
Su kulinarijos menu susijusios programos („Actifry“, „Cookeo“ / „COOK4Me“,
„Companion“ / „Prep & Cook“, „Smart & Tasty“, „Cooking Connect“, „Cave Reveil“,
„Optigrill Smart“, „Krups Espresso“, „Latte Smart“, „Cake Factory“)
•

Duomenys, naudojami identifikavimui (pvz., vardas, pavardė, adresas, el. pašto
adresas, telefono numeris)

•

Informacija apie namų ūkį (pvz., asmenų skaičius namų ūkyje, vaikų skaičius,
šeiminė padėtis)

•

Informacija apie jūsų kulinarines nuostatas

•

Prisijungimo duomenys, slapukai, techninė informacija

•

Anoniminiai duomenys

Buitinių prietaisų programos („My Smart Force“, „Pure Air“)
•

Duomenys, naudojami identifikavimui (pvz., vardas, pavardė, adresas, el. pašto
adresas, telefono numeris)

•

Informacija apie namų ūkį (pvz., asmenų skaičius namų ūkyje, vaikų skaičius,
šeiminė padėtis, augintiniai)

•

Prisijungimo duomenys, slapukai, techninė informacija

•

Anoniminiai duomenys

•

Geografinės padėties duomenys (tik naudojANT „Pure Air“ programą)

Su asmens higiena susijusios programos („Body Partner“)
•

Duomenys, naudojami identifikavimui (pvz., vardas, pavardė, adresas, el. pašto
adresas, telefono numeris)

•

Informacija apie namų ūkį (pvz., asmenų skaičius namų ūkyje, vaikų skaičius,
šeiminė padėtis)

•

Prisijungimo duomenys, slapukai, techninė informacija

•

Informacija apie gerovę (ūgis, svoris, kūno matmenys)

•

Anoniminiai duomenys

Ar šių duomenų pateikimas yra privalomas?
Svetaines / programas galite naudoti neatskleisdami savo tapatybės ar nesiųsdami
mums jokių duomenų. Tačiau tam tikros paslaugos ir funkcijos yra galimos tik
naudotojams, sukūrusiems paskyrą. Be to, dėl galiojančių įstatymų ir sutartinių
reikalavimų būtina pateikti tam tikrus duomenis. Jūsų duomenis visada tvarkome
laikydamiesi galiojančių taisyklių.
Duomenų tvarkymo pagrindai

•

Jūs laisva valia sutinkate su jūsų duomenų tvarkymu

•

Jūsų duomenų tvarkymas yra būtinas vykdant mūsų sutartinius įsipareigojimus

•

Duomenų rinkimas yra mūsų įstatymų nustatytas įpareigojimas

•

Mes tvarkome jūsų duomenis atsižvelgdami į teisėtus interesus, kad galėtume
nuolat tobulinti mūsų teikiamas paslaugas

Privalomi duomenys atitinkamai pažymimi juos renkant. Kita informacija neprivaloma.
Nepateikę privalomų duomenų negalėsite:
•

gauti prieigos prie visų ar kai kurių paslaugų, teikiamų svetainėje ar programoje;

•

gauti mūsų siūlomus produktus ar paslaugas.

Be to, prisijungimas prie svetainės ar programos per išorinę paslaugą, ypač įskaitant
socialinio tinklo svetainę, yra panaši į mūsų leidimą, remiantis naudojimo sąlygų
nuostatomis, rinkti ir tvarkyti duomenis, kuriuos pažymėjote kaip viešus duomenis, kurie
yra minėtos išorės paslaugos dalis. Todėl mes galime naudoti aukščiau nurodyų
duomenų informacijai, kurią tiesiogiai gavome iš jūsų, papildyti.
Kokiu tikslu renkame jūsų duomenis?

Surinkti duomenys

Tikslai

Duomenų tvarkymo
pagrindai

Duomenys, naudojami

Sukurti jūsų naudotojo

Jūsų duomenų tvarkymas

identifikavimui

paskyrą ir prisijungimo

yra būtinas vykdant mūsų

Prisijungimo duomenys,

duomenis tuo atveju, jei

sutartinius įsipareigojimus

slapukai, techninė

jau turite paskyrą kitoje

informacija

svetainėje ar programoje,
susijusioje su tuo pačiu ar
kitu prekės ženklu,
priklausančiu „Groupe
SEB“. Norėdami gauti

daugiau informacijos, eikite
į skyrių apie integruotas
paskyras.
Duomenys, naudojami

Naudoti informaciją,

Jūs laisva valia sutinkate

identifikavimui

susijusią su jūsų įpročiais ir su jūsų duomenų tvarkymu

Prisijungimo duomenys,

elgesiu, kad pateiktume

slapukai, techninė

jums pritaikytą informaciją

informacija

ir pasiūlymus, atsižvelgiant

Informacija apie namų ūkį

į jūsų pasirinkimą.

Informacija apie jūsų
kulinarines nuostatas
Informacija apie gerovę
Geografinės padėties

Suteikti informaciją ar

Jūs laisva valia sutinkate

duomenys

paslaugas pagal jūsų vietą. su jūsų duomenų tvarkymu

Duomenys, naudojami

Atsakyti į jūsų klausimus ir

Mes tvarkome jūsų

identifikavimui

paieškas, susijusias su

duomenis atsižvelgdami į

mūsų siūlomais produktais

teisėtus interesus, kad

ir paslaugomis.

galėtume nuolat tobulinti
mūsų teikiamas paslaugas

Duomenys, naudojami

Tvarkyti užsakymus,

Jūsų duomenų tvarkymas

identifikavimui

pateiktus mūsų svetainėse

yra būtinas vykdant mūsų

/ programose, ypač siųsti ir

sutartinius įsipareigojimus

stebėti užsakytas prekes,
išrašyti sąskaitas faktūras
ir spręsti skundus.

Prisijungimo duomenys,

Siūlyti jums pritaikytą turinį ir

Jūs laisva valia sutinkate

slapukai, techninė

pasiūlymus svetainėje /

su jūsų duomenų tvarkymu

informacija

programoje, kurie gali jus
sudominti, remiantis slapukų
informacija. Bet kurio
slapukų failo diegimą galima
valdyti bet kuriuo metu
spustelėjus hipersaitą
kiekviename svetainės /
programos meniu puslapyje.
Duomenys, naudojami

Leisti jums savanoriškai

Jūs laisva valia sutinkate

identifikavimui

dalyvauti apklausose,

su jūsų duomenų tvarkymu

tyrimuose ir bandymuose,
susijusiuose su mūsų
produktais ir paslaugomis.

Duomenys, naudojami

Leisti jums savanoriškai

Jūsų duomenų tvarkymas

identifikavimui

dalyvauti žaidimuose ar

yra būtinas vykdant mūsų

apklausose, taip pat gauti

sutartinius įsipareigojimus

pasiūlymus dėl grąžinimo ir
rėmimo svetainėje /
programoje.

Prisijungimo duomenys,

Geriau suprasti, kaip jūs

Jūs laisva valia sutinkate

slapukai, techninė

naudojatės mūsų interneto

su jūsų duomenų tvarkymu

informacija

svetainėmis /
programomis, ir pagerinti
jų veikimą naudojant
slapukus bei panašias
technologijas. Norėdami
gauti daugiau informacijos,
eikite į skyrių „Slapukai“.

Anoniminiai duomenys

Atlikti rinkos tendencijų

Mes tvarkome jūsų

tyrimus ir analizę

duomenis atsižvelgdami į

tobulinant mūsų produktus

teisėtus interesus, kad

bei paslaugas. Mūsų

galėtume nuolat tobulinti

surinkti duomenys

mūsų teikiamas paslaugas

neleidžia jūsų identifikuoti.
Šie duomenys yra tvarkomi
suvestinėje formoje. Tai
reiškia, kad negalima
identifikuoti atskirų
naudotojų ir jie gali būti
apjungti su kitais
suvestiniais duomenimis,
susijusiais su kitais
naudotojais, taip pat su
kitų grupės subjektų
surinktais duomenimis.
Duomenys, naudojami

Tvarkyti jūsų laiškų

Jūs laisva valia sutinkate

identifikavimui

(naujienlaiškių)

su jūsų duomenų tvarkymu

prenumeratą.
Duomenys, naudojami

Leisti jums bendrinti

Jūs laisva valia sutinkate

identifikavimui

informaciją iš mūsų

su jūsų duomenų tvarkymu

svetainių / programų el.
paštu ar socialinėje
žiniasklaidoje. Norėdami
gauti daugiau informacijos
apie galimybę dalytis
informacija socialinėje
žiniasklaidoje, eikite į
skyrių „Slapukai“.

Duomenys, naudojami

Kad galėtumėte pridėti

Jūs laisva valia sutinkate

identifikavimui

komentarus ir nuomones

su jūsų duomenų tvarkymu

mūsų svetainėse /
programose.

Kas yra integruota paskyra?
Siūlome unikalų, supaprastintą sprendimą.
Sukūrę naudotojo abonementą svetainėje ar programoje, priklausančioje vienam iš
„Groupe SEB“ prekės ženklų, galite prisijungti naudodami tą pačią paskyrą kitoje
svetainėje arba skirtingą „Groupe SEB“ priklausančio prekės ženklo programą.
Be to, pirmą kartą kuriant naudotojo paskyrą „Groupe SEB“ svetainėje ar programoje,
mes galime naudoti duomenis, kuriuos buvote atsiuntę prieš kurdami paskyrą, kad
padėtume jums užbaigti šį procesą. Pvz., galbūt pateikėte mums tam tikrus duomenis
susisiekdami su klientų palaikymo komanda, vykdydami pardavimo kampaniją arba
užsiprenumeruodami naujienlaiškį apie vieną iš „Groupe SEB“ prekės ženklų.
Tokiu būdu registracija bus lengvesnė, nes jums nereikės iš naujo įvesti jau pateiktos
informacijos.
Integruota paskyra gali būti naudojama jūsų duomenims tvarkyti, informuoti mus apie
jūsų pasirinkimus, rinkodaros nuostatas ir pan. vienoje vietoje, t. y. jūsų kliento
svetainėje, atsižvelgiant į visus jūsų naudojamus prekės ženklus.
Integruota paskyra taikoma šiems prekės ženklams, priklausantiems „Groupe SEB“:
TEFAL (arba T-FAL, priklausomai nuo šalies), ROWENTA, MOULINEX, KRUPS,
CALOR, SEB, EMSA, OBH NORDICA, KAISER, ARNO, CLOCK, IMUSA, ASIA FAN,
MIRRO, MAHARAJA WHITELINE, PANEX, SUPOR.

Kas turi prieigą prie jūsų duomenų?
Jūsų duomenys yra bendrinami tik esant būtinybei ir tik toliau nurodytiems subjektams:
•

mūsų įmonės partnerės – tik su jūsų sutikimu;

•

mūsų tiekėjai – siekti aukščiau nurodytų tikslų arba mūsų vardu atlikti konkrečias
užduotis (įskaitant pardavimo palaikymą, rinkos tyrimus, klientų aptarnavimą,
paskyrų tvarkymą, produktų ar paslaugų tiekimą dabar ir ateityje, prizų traukimą,
konkursus bei akcijas);

•

mūsų paslaugų teikėjas „PowerReviews Inc.“, įsikūręs JAV – tvarkyti nuomones.
„PowerReviews“ turės prieigą prie duomenų, kuriuos pateikiate skelbdami
nuomonę. Duomenų perdavimas minėtai įmonei grindžiamas principais,
kylančiais dėl „PowerReviews“ dalyvavimo programoje „Privatumo skydas“;

•

mūsų įmonės pirkėjas – jei ją įsigyja kitas subjektas;

•

trečiosios šalys – jei tai leidžiama ar nurodoma įstatymu ar teismo įsakymu arba,
kai tai yra būtina tyrimui ar procesui šalyje arba užsienyje.

Remdamiesi nuostatomis (ypač Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1
pastraipa ir minėto reglamento 48 punktu), turime teisę perduoti jūsų duomenis „Groupe
SEB“ įmonėms vidaus administravimo tikslais.
Kai duomenų perdavimas pagal aukščiau išdėstytus principus atliekamas ne Europos
Sąjungoje, mes įsipareigojame imtis tinkamų priemonių jūsų duomenims apsaugoti,
laikantis galiojančių įstatymų. Panašiai, jei esate už ES ribų, jūsų duomenys bus
perduoti ES viduje ir tvarkomi pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento
nuostatas.

Kiek laiko saugome jūsų duomenis?
Jūsų duomenys yra saugomi per visą verslo santykių tarp mūsų laiką ir tiek laiko, kiek
būtina norint pasiekti naudojimo sąlygose nustatytus tikslus.Pasibaigus minėtam

laikotarpiui, jūsų duomenis saugosime tik tiek, kiek to reikalauja įstatymai arba tai yra
būtina tam tikroms teisėms ar sutartiniams santykiams įrodyti.

Jūsų teisės į duomenis

Kokias teises turite?
Pagal galiojančius įstatymus, jūs turite šias teises:
Teisė susipažinti su duomenimis - Turite teisę reikalauti prieigos prie visų ar kai kurių
savo duomenų.
Teisė ištaisyti duomenis - Turite teisę reikalauti, kad visi ar kai kurie jūsų duomenys,
kurie gali būti neteisingi ar pasenę, būtų ištaisyti.
Teisė ištrinti duomenis - Turite teisę reikalauti, kad visi ar kai kurie jūsų duomenys
būtų ištrinti, ypač jei Duomenų nebereikia pasiekti tikslams, kuriems jie buvo renkami,
arba jei norite atšaukti savo sutikimą tvarkyti duomenis.
Teisė prieštarauti - Galite bet kuriuo metu pareikšti prieštaravimą dėl savo duomenų
tvarkymo siekdami patenkinti mūsų teisėtus interesus. Tačiau norėtume atkreipti
dėmesį, kad nepaisant jūsų prieštaravimo, mes galime ir toliau tvarkyti jūsų duomenis,
jei tam yra pagrįstų ir svarbių priežasčių, pateisinančių jų tvarkymą arba siekiant
nustatyti, patvirtinti ar ginti tam tikras teises.
Teisė apriboti duomenų tvarkymą - Turite teisę prašyti, kad jūsų duomenų tvarkymas
(tik saugojimas, o ne tvarkymas) būtų apribotas šiais atvejais:
1) per laikotarpį, kurio reikia jūsų duomenų teisingumui patikrinti, suabejojus jų
teisingumu;
2) tuo atveju, jei manote, kad jūsų duomenų tvarkymas yra neteisėtas, ir paprašote
apriboti minėtų duomenų naudojimą, o ne juos ištrinti;

3) tuo atveju, kai mums nebereikės tvarkyti jūsų duomenų, bet jums gali prireikti minėtų
duomenų jūsų teisėms nustatyti, patvirtinti ir ginti;
4) tuo atveju, jei prieštaraujate jūsų duomenų tvarkymui ir norite apriboti jų tvarkymą,
tuo pačiu patikrindami, ar teisėti interesai, kuriais mes remiamės, pateisina minėtų
duomenų tvarkymą.
Teisė perkelti duomenis - Jei sutikote, kad jūsų duomenys bus renkami, arba jei jūsų
duomenys renkami dėl sutarties vykdymo, turite teisę reikalauti, kad jūsų duomenys
būtų perduoti tretiesiems asmenims.
Teisė atšaukti sutikimą - Jei duomenų tvarkymui reikalingas jūsų sutikimas (), bet
kuriuo metu galite atsiimti sutikimą.
Teisė valdyti duomenis po jūsų mirties - Be to, turite teisę atsiųsti mums nurodymus,
kaip tvarkyti duomenis jūsų mirties atveju.
•

Kaip naudotis savo teisėmis
Galite naudotis aukščiau aprašytomis teisėmis spustelėję duomenų tvarkymo
nuorodą savo kliento puslapyje, tiesiogiai „Kontaktų“ puslapyje arba susisiekę su
mūsų klientų aptarnavimo skyriumi telefono numeriu, nurodytu svetainėje arba
programoje.
Taip pat turite teisę pateikti skundą duomenų apsaugos institucijai.

•

Jūsų rinkodaros nuostatos
Remdamiesi savo pasirinkimais, galite gauti reklaminę medžiagą ir komercinius
pasiūlymus, kurie gali jus sudominti, remiantis jūsų profilyje esančia informacija
apie produktus ir paslaugas, siūlomus vieno ar kelių „Groupe SEB“ prekės ženklų

interneto svetainėse ir programose, paštu, el. paštu, tekstiniais pranešimais ir
aktyviais pranešimais, taip pat iš mūsų partnerių.
Bet kuriuo metu galite atsisakyti gauti minėtus rinkodaros pranešimus naudodami
specialią nuorodą pranešime, išmaniojo telefono / planšetinio kompiuterio
nustatymuose, kad pranešimai būtų aktyvūs, arba prisijungdami prie savo kliento
puslapio.

7. Sīkfaili
Slapukų valdymas
Naudojant svetainę / programą, slapukai gali būti įdiegti jūsų įrenginyje (ypač
kompiuteryje, planšetiniame kompiuteryje ar išmaniajame telefone).
Mes naudojame slapukus tik gavę išankstinį aiškų ir konkretų sutikimą, duotą prieš juos
įdiegiant į savo įrenginį.
Jūsų sutikimas gaunamas per reklamjuostę, aiškiai informuojant apie slapukų
naudojimo tikslus ir kaip galima prieštarauti jų naudojimui.
Naudodamiesi svetaine / programa jūs sutinkate su slapukų naudojimu laikydamiesi čia
pateiktų nuostatų. Jei nesutinkate su slapukų naudojimu, galite juos išjungti, kaip
aprašyta toliau skyriuje „Kaip išjungti pasirenkamus slapukus?“

Kas yra slapukai?

Slapukai yra tekstiniai failai, kurie leidžia identifikuoti jus kaip klientą ir saugoti
informaciją apie jūsų nuostatas (pvz., kalbų pasirinkimas) ir techninę informaciją
(įskaitant paspaudimų srauto duomenis).
Mes taip pat galime naudoti žiniatinklio žymas, taip pat žinomas kaip „pikselių žymas“
arba „GIF išvalymą“, ir kitas technologijas, norėdami ištirti, kaip naudojatės svetaine /
programa, bei nustatyti mūsų lankomos svetainės / programos puslapius.

Kokius slapukus naudojame?
Kaip svetainės / programos dalį mes naudojame įvairių rūšių slapukus.

Svarbiausi slapukai
„Svarbiausi“ slapukai suteikia prieigą prie pagrindinių svetainės / programos funkcijų.
Šiuos failus galite ištrinti naudodami savo naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju
negalėsite tinkamai naudotis svetaine / programa.

Pasirenkami slapukai
„Individualizuoti“ slapukai nėra būtini, tačiau jie labai palengvina naudojimąsi svetaine /
programa ir padidina jų funkcionalumą naudotojui.
„Analitiniai“ slapukai leidžia analizuoti tinklo srautą, tendencijas, naudojimo įpročius ir
nustatyti gedimus, kylančius svetainėje / programoje. Tai leidžia tobulinti svetainės /
programos funkcionalumą, dizainą ir turinį taip, kad jis atitiktų jūsų lūkesčius.
„Reklamos“ slapukai naudojami norint parodyti jums svarbius skelbimus, susijusius su
jūsų pomėgiais. Šie skelbimai bus rodomi mūsų svetainėje ir naršant interneto
puslapius. Išjungę reklamos slapukus, gausite tik neindividualizuotą reklamą svetainėje
/ programoje ir tinklalapiuose.

„Socialiniai“ slapukai leidžia bendrinti svetainės turinį su draugais, naudojant bendrinimo
mygtukus. Tai ypač pasakytina apie socialinių tinklų svetaines „Facebook“ ir „Twitter“.
Atitinkamai, socialinės žiniasklaidos operatoriai saugo slapukus jūsų įrenginyje, kad
surinktų informaciją apie tai, kaip naudojatės šiomis paslaugomis.
Kaip išjungti pasirenkamus slapukus?
Pirmo apsilankymo svetainėje / programoje metu pasirodys reklamjuostė, informuojanti
apie slapukų naudojimą. Jūs jebkurā laikā varat pārvaldīt katra sīkfaila instalēšanu,
noklikšķinot uz hipersaites tīmekļa vietnes katrā lapā/lietotnes izvēlnē. Tada galėsite
nustatyti savo pasirinkimą šiuo atžvilgiu. Šie failai yra įdiegiami tik gavus jūsų sutikimą,
kuris išreiškiamas toliau naudojant svetainę / programą.
Bet kurio slapukų failo diegimą galima valdyti bet kuriuo metu spustelėjus hipersaitą
kiekviename svetainės / programos meniu puslapyje.

8. Taikytina teisė ir teismo jurisdikcija
1) Jei gyvenate ne JAV: Šioms naudojimo sąlygoms taikomi jūsų gyvenamosios vietos
įstatymai. Visus ginčus, išnaudojus draugiško sprendimo galimybes, sprendžia
atitinkami teismai.

2) Jei gyvenate JAV:
a) teismo procesas arbitražo teisme yra privalomas. Šių naudojimo sąlygų šalys
susitaria, kad visi ginčai ir pretenzijos, kurie negali būti išspręsti neoficialiai ir yra
kokiu nors būdu susiję ar kyla dėl jūsų pirkimo, mūsų teikiamų paslaugų, mūsų
svetainės ar programos, taip pat šių naudojimo sąlygų, bus sprendžiami tik
privalomo arbitražo. Nepaisant to, kas išdėstyta, visi ginčai ir pretenzijos, susiję
su patentų teisėmis, autorių teisėmis, prekių ženklų apsaugos teisėmis,

komercinėmis paslaptimis ir privatumo teisėmis ar teisėmis į atvaizdą, nėra
sprendžiami arbitražo tvarka. Jų atveju šalys susitaria, kad šie ginčai bus
sprendžiami tik Esekso grafystės (Naujasis Džersis) valstijos ar federaliniame
teisme. Šalys sutinka, kad šie teismai turi vietos ir materialinę jurisdikciją. Šalys
pripažįsta ir susitaria, kad arbitražo procesą, vykdomą pagal šias naudojimosi
sąlygas, reglamentuoja Federalinio arbitražo įstatymo nuostatos ir federalinės
arbitražo taisyklės (nepaisant kitų taikytinų įstatymų nuostatų).
Arbitražą, vykdomą pagal šias naudojimo sąlygas, vykdo Amerikos arbitražo
asociacija (AAA). Ieškiniams iki 75 000,00 dolerių (neįskaitant teisinės pagalbos
išlaidų, kitų išlaidų ir nuobaudų bei žalos atlyginimo) taikomos Vartotojų arbitražo
taisyklės, o ieškiniams, viršijantiems 75 000,00 dolerių sumą, taikomos
Komercinio arbitražo taisyklės. AAA reglamentus galima rasti:
https://www.adr.org.
Pranešimas apie arbitražo proceso inicijavimą turėtų būti įteiktas šiuo adresu:
Buchanan Ingersoll & Rooney PC
One Oxford Centre
301 Grant Street, 20th floor
Pittsburgh, PA 15219-1410
For the attention of: Wendelynne Newton
b) Teisės dalyvauti kolektyviniuose ieškiniuose atsisakymas: JEI ĮSTATYMAI
NENUSTATO KITAIP, ARBITRAŽO PROCESAS VYKDOMAS ATSKIRAI.
NELEIDŽIAMA VYKDYTI GRUPINIŲ PROCEDŪRŲ AR REIKŠTI PRETENZIJŲ
KITŲ VARDU
Ginčai negali būti sujungti į vieną procedūrą, jei šalys raštu nesusitaria kitaip.
Arbitražo teismo priimti sprendimai ir nutartys neturi res judicata galios,
atsižvelgiant į reikalavimus, susijusius su asmenimis, kurie nėra arbitražo šalys.

Jei šio skyriaus nuostatos tampa neveiksmingos, grupiniai procesai gali būti
vykdomi tik kompetentingame bendrame teisme, nedalyvaujant prisiekusiesiems,
o ne arbitražo teisme.
c) Tpolityka-ltpolityka-lteisių, įskaitant teisę į prisiekusiųjų teismą, atsisakymas.
Kreipiantis į arbitražą, šalys pripažįsta ir susitaria, kad jų ginčai nebus
sprendžiami kreipiantis į kitas procesines institucijas, įskaitant teismo ar
administracinio teismo procesą vykdančias institucijas. Arbitražo taisyklės yra
skirtingos: nėra teisėjo ar prisiekusiųjų, o arbitrų priimtos nutarties apskundimo
galimybės yra labai ribotos. MES SUTINKAME, KAD NESVARBU, AR GINČAS
BUS IŠSPRĘSTAS ARBITRAŽINIO PROCESO METU, AR TEISME, ŠALYS
ATSISAKO TEISĖS KREIPTIS Į TEISMĄ.

