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Dėkojame, kad pasirinkote tapti „MONAT NATURAL EUROPE LIMITED“ filialo „MONAT Global Lietuva“ (toliau 
„Bendrovė“, „Mes“, „Mus“ arba „Mūsų“) bendruomenės nariu. Esame įsipareigoję apsaugoti jūsų asmeninę 
informaciją ir teisę į privatumą. Jei turite klausimų ar susirūpinimų dėl mūsų Privatumo politikos ar praktikos, 
susijusios su jūsų asmenine informacija, susisiekite su mumis el. pašto adresu, nurodytu šios Politikos 
pabaigoje. Norėdami atšaukti savo narystę ar turėdami klausimų, susijusių su Jūsų sąskaita, susisiekite su 
Mūsų Klientų aptarnavimo skyriumi: LTMONATPagalba@monatglobal.com; nuo pirmadienio iki penktadienio 
11:00-20:00 EET.

Lankydamiesi mūsų svetainėje https:www.monatglobal.com ar Bendrovės mobiliosiose programose (toliau 
„Svetainė“) ir naudojatės mūsų paslaugomis, patikite mums savo asmeninę informaciją. Mes žiūrime į jūsų 
privatumą labai rimtai. Šiame privatumo pranešime aprašome savo Privatumo politiką. Siekiame kuo aiškiau 
paaiškinti, kokią informaciją renkame, kaip ją naudojame ir kokias su ja susijusias teises turite jūs. Kadangi ši 
informacija yra svarbi, tikimės, kad skirsite šiek tiek laiko atidžiai perskaityti. Jei šioje Privatumo politikoje yra 
sąlygų, su kuriomis nesutinkate, nutraukite Mūsų svetainės ir paslaugų naudojimą.

Ši Privatumo politika taikoma visai informacijai, surinktai per mūsų Svetainę, Mūsų mobiliąją aplikaciją, 
„Facebook“ aplikaciją ir/arba bet kokias susijusias paslaugas, pardavimus, rinkodarą ar renginius (šioje 
Privatumo politikoje mes juos bendrai vadiname „Svetainėmis“).

Atidžiai perskaitykite šią Privatumo politiką, nes ji padės priimti pagrįstus sprendimus dėl asmeninės 
informacijos dalijimosi su mumis.

TURINYS

1. KOKIĄ INFORMACIJĄ RENKAME?
2. KAM NAUDOJAME JŪSŲ INFORMACIJĄ?
3. AR JŪSŲ INFORMACIJA BUS DALIJAMASI SU BET KUO?
4. AR NAUDOJAME SLAPUKUS IR KITAS STEBĖJIMO TECHNOLOGIJAS?
5. KOKIA YRA MŪSŲ POZICIJA DĖL TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINIŲ?
6. KIEK LAIKO SAUGOME JŪSŲ INFORMACIJĄ?
7. KAIP APSAUGOJAME JŪSŲ INFORMACIJĄ?
8. AR RENKAME INFORMACIJĄ IŠ NEPILNAMEČIŲ?
9. KOKIOS YRA JŪSŲ PRIVATUMO TEISĖS?
10. AR ŠIĄ POLITIKĄ ATNAUJINAME?
11. KAIP GALITE SUSISIEKTI SU MUMIS DĖL ŠIOS POLITIKOS?

1. KOKIĄ INFORMACIJĄ RENKAME?

Asmeninę informaciją, kurią mums atskleidžiate

Trumpai: renkame asmeninę informaciją, kurią mums pateikiate, pvz., vardą, adresą, kontaktinę informaciją, 
slaptažodžius ir saugos duomenis bei mokėjimo informaciją. Renkame asmeninę informaciją, kurią savanoriškai 
pateikiate mums registruodamiesi Svetainėse ar Programose, išreikšdami norą gauti informaciją apie 
mus ar mūsų produktus bei paslaugas, dalyvaudami Svetainių veikloje (pvz., skelbdami pranešimus mūsų 
internetiniuose forumuose arba dalyvaudami konkursuose ar dovanų dalijimuose) arba kitaip susisiekdami su 
mumis.

Renkama asmeninė informacija priklauso nuo jūsų sąveikos su mumis ir Svetainėmis konteksto, jūsų 
pasirinkimų ir naudojamų produktų bei funkcijų. Mūsų RENKAMA asmeninė informacija gali būti:

Vardas ir kontaktiniai duomenys. Renkame jūsų vardą ir pavardę, gimimo datą, socialinio draudimo numerį, el. 
pašto adresą, pašto adresą, telefono numerį ir kitus panašius kontaktinius duomenis.
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Kredencialai. Renkame slaptažodžius, slaptažodžių užuominas ir panašią saugos informaciją, naudojamą jūsų 
paskyros su Mumis autentikacijai ir prieigos prie paskyros suteikimui.

Mokėjimo duomenys. Pirkimo metu renkame duomenis, reikalingus jūsų mokėjimo apdorojimui, pvz., 
mokėjimo priemonės numerį (pvz., kredito kortelės numerį) ir su mokėjimo priemone susijusį saugos kodą. 
Visi mokėjimo duomenys saugojami Mūsų mokėjimų tvarkytojo „Payvision B.V.“, todėl turėtumėte peržiūrėti 
jų Privatumo politiką ir dėl iškilusių klausimų susisiekti tiesiogiai su mokėjimų tvarkytoju. Visa asmeninė 
informacija, kurią mums pateikiate, turi būti teisinga, išsami ir tiksli. Jūs turite mums pranešti apie bet kokius 
tokios asmeninės informacijos pasikeitimus.

Automatiškai renkamą informaciją 

Trumpai: kai kuri informacija (pvz., IP adresas ir/arba naršyklės bei įrenginio charakteristikos) yra renkama 
automatiškai, kai lankotės mūsų svetainėse.

Jūsų apsilankymo, naudojimo ar naršymo Svetainėse metu, automatiškai renkame tam tikrą informaciją. Ši 
informacija neatskleidžia jūsų konkrečios tapatybės (pvz., jūsų vardo ar kontaktinės informacijos), bet gali apimti 
įrenginio ir naudojimo informaciją, pvz., jūsų IP adresą, naršyklės ir įrenginio charakteristikas, operacinę sistemą, 
kalbos nuostatas, susijusias URL nuorodas, įrenginio pavadinimą, informaciją apie tai, kaip ir kada naudojate 
mūsų svetainę ir kitą techninę informaciją. Ši informacija visų pirma reikalinga mūsų Svetainių saugumo ir 
veikimo palaikymui, taip pat vidiniams mūsų analizės ir ataskaitų sudarymo tikslams.

Kaip ir daugelis kitų verslų, informaciją taip pat renkame naudodami slapukus ir panašias technologijas. Daugiau 
apie tai galite sužinoti mūsų Slapukų politikoje.

Informaciją, renkamą per mūsų Programas

Trumpai: jums naudojant mūsų programas, galime rinkti informaciją apie jūsų mobilųjį įrenginį, aktyviuosius 
pranešimus ir „Facebook“ leidimus.

Jei naudojate mūsų Programas, mes taip pat galime rinkti šią informaciją:

Mobiliojo įrenginio duomenis. Galime automatiškai rinkti įrenginio informaciją (pvz., mobiliojo įrenginio ID, 
modelį ir gamintoją), operacinę sistemą, versijos informaciją ir IP adresą.

Aktyviuosius pranešimus. Galime paprašyti leidimo siųsti jums aktyviuosius pranešimus apie jūsų paskyrą 
arba mobiliąją aplikaciją. Jei norite atsisakyti tokio tipo pranešimų, galite juos išjungti įrenginio nustatymuose.

Iš kitų Šaltinių renkamą informaciją

Trumpai: galime rinkti ribotus duomenis iš viešųjų duomenų bazių, rinkodaros partnerių, socialinės žiniasklaidos 
platformų ir kitų išorinių šaltinių.

Informaciją apie jus galime gauti iš kitų šaltinių, pvz., viešųjų duomenų bazių, bendrų rinkodaros partnerių, 
socialinės žiniasklaidos platformų (pvz., „Facebook“), taip pat iš kitų trečiųjų šalių. Informacijos, kurią gauname iš 
kitų šaltinių, pavyzdžiai: socialinės žiniasklaidos profilio informacija (jūsų vardas, lytis, gimimo diena, el. paštas, 
dabartinis miestas ir šalis, jūsų kontaktų vartotojo identifikavimo numeriai, profilio nuotraukos URL ir bet kokia 
kita informacija, kurią pasirinksite viešinti), šaltieji rinkodaros kontaktai ir paieškos rezultatai bei nuorodos, 
įskaitant mokamus sąrašus (pvz., remiamas nuorodas).

2. KAM NAUDOJAME JŪSŲ INFORMACIJĄ?

Trumpai: jūsų informaciją apdorojame teisėtais verslo interesais, sutarties su jumis vykdymu, mūsų teisinių 
įsipareigojimų laikymusi ir/arba jūsų sutikimu pagrįstais tikslais.
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Asmeninę informaciją, surinktą per Mūsų Svetaines, naudojame įvairiais toliau aprašytais verslo tikslais. Mes 
tvarkome jūsų asmeninę informaciją šiais tikslais, atsižvelgdami į teisėtus mūsų verslo interesus (toliau „Verslo 
tikslai“), siekdami sudaryti arba vykdyti sutartį su jumis (toliau „Sutartinis“), su jūsų sutikimu (toliau „Sutikimas“) 
ir/arba dėl mūsų teisinių įsipareigojimų laikymosi (toliau „Teisinės priežastys“). Mes nurodome konkrečius 
tvarkymo pagrindus, kuriais remiamės, šalia kiekvieno toliau nurodyto tikslo.

Surinktą arba gautą informaciją naudojame:

Rinkodaros ir reklaminių pranešimų siuntimui Verslo tikslais ir/arba su jūsų Sutikimu. Mes ir/arba Mūsų trečiųjų 
šalių rinkodaros partneriai gali naudoti jūsų siunčiamą asmeninę informaciją Mūsų rinkodaros tikslais, jei tai 
atitinka jūsų rinkodaros nuostatas. Galite bet kada atsisakyti Mūsų rinkodaros el. laiškų (žr. toliau pateiktą „Jūsų 
privatumo teisės“).

Administracinės informacijos siuntimui Verslo tikslais, dėl Teisinių ir/arba Sutartinių priežasčių. Mes galime 
naudoti jūsų asmeninę informaciją, kad atsiųstume jums produkto, paslaugos bei naujos funkcijos informaciją ir/
arba informaciją apie Mūsų sąlygų ir politikos pakeitimus.

Jūsų užsakymų vykdymui ir valdymui dėl Sutartinių priežasčių. Mes galime naudoti jūsų informaciją jūsų 
užsakymų, mokėjimų, grąžinimų ir mainų, atliktų per Svetaines, vykdymui ir valdymui.

Atsiliepimų paskelbimui su jūsų Sutikimu. Mūsų Svetainėse skelbiame atsiliepimus, kuriuose gali būti 
pateikiama asmeninė informacija. Prieš paskelbdami atsiliepimą, gausime jūsų sutikimą jūsų vardo ir atsiliepimo 
naudojimui. Jei norite atnaujinti ar ištrinti savo atsiliepimą, susisiekite su mumis el pašto adresu: recognition@
monatglobal.com ir būtinai nurodykite savo vardą bei kontaktinę informaciją.

Tikslinės reklamos pateikimui mūsų Verslo tikslais ir/arba su jūsų Sutikimu. Mes galime naudoti jūsų informaciją 
turinio ir reklamos, pritaikytos jūsų interesams ir/arba vietai, kūrimui ir rodymui (bei darbui su trečiosiomis 
šalimis, kurios tai daro) bei jos veiksmingumo matavimui. Daugiau apie tai galite sužinoti mūsų Slapukų 
politikoje.

Prizų traukimo ir konkursų administravimui mūsų Verslo tikslais ir/arba su jūsų Sutikimu. Jei pasirenkate 
dalyvauti konkursuose, galime naudoti jūsų informaciją prizų traukimų ir konkursų administravimui.

Atsiliepimo paprašymui mūsų Verslo tikslais ir/arba su jūsų Sutikimu. Mes galime naudoti jūsų informaciją 
norėdami paprašyti atsiliepimo ir susisiekti su jumis dėl jūsų naudojimosi mūsų Svetainėmis.

Mūsų Svetainių apsaugai Verslo tikslais ir/arba dėl Teisinių priežasčių. Mes galime naudoti jūsų informaciją, 
siekdami užtikrinti mūsų Svetainių saugumą ir patikimumą (pvz., sukčiavimo stebėjimo ir prevencijos tikslais).

Vartotojų tarpusavio bendravimo įgalinimui su jūsų sutikimu. Mes galime naudoti jūsų informaciją, kad 
įgalintume vartotojų tarpusavio bendravimą, su kiekvieno vartotojo sutikimu.

Mūsų sąlygų ir politikos vykdymui Verslo tikslais, dėl Teisinių priežasčių ir/arba galbūt dėl Sutartinių priežasčių.

Atsakymui į teisinius prašymus ir užkirsti kelią žalai dėl Teisinių priežasčių. Jei gausime teisinį prašymą, mums 
gali tekti patikrinti turimus duomenis, kad nustatytume, kaip į jį atsakyti.

Kitiems Verslo tikslams Mes galime naudoti jūsų informaciją kitiems Verslo tikslams, pvz., duomenų analizei, 
naudojimo tendencijų nustatymui, reklaminių kampanijų efektyvumo nustatymui ir Mūsų Svetainių, produktų, 
paslaugų, rinkodaros ir jūsų patirties įvertinimui ir tobulinimui.
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3. AR JŪSŲ INFORMACIJA BUS DALIJAMASI SU BET KUO?

Trumpai: informacija dalijamės tik su jūsų sutikimu, norėdami laikytis įstatymų, apsaugoti jūsų teises ar vykdyti 
Mūsų verslo įsipareigojimus.

Mes dalijamės ir atskleidžiame jūsų informaciją tik šiose situacijose:

Atitiktis įstatymams. Mes galime atskleisti jūsų informaciją, jei esame teisiškai įpareigoti tai padaryti, kad 
laikytumėmės taikytinų įstatymų arba teisinio proceso, pvz., atsakydami į teismo sprendimą (įskaitant atsaką 
valdžios institucijoms, kad atitiktumėme teisėsaugos reikalavimus).

Gyvybiniai interesai ir juridinės teisės Mes galime atskleisti jūsų informaciją, jei manome, kad būtina ištirti, 
imtis veiksmų ar užkirsti kelią galimiems Mūsų politikos pažeidimams, įtariamam sukčiavimui, situacijoms, 
susijusioms su galimomis grėsmėmis bet kurio asmens saugumui ir nelegalia veikla, arba kaip įrodymus ginčų 
nagrinėjimuose, kuriuose dalyvaujame.

Pardavėjai, konsultantai ir kiti trečiųjų šalių paslaugų teikėjai. Mes galime dalytis jūsų duomenimis su 
trečiųjų šalių pardavėjais, paslaugų teikėjais, rangovais ar agentais, kurie teikia paslaugas Mums arba Mūsų 
vardu ir reikalauja prieigos prie tokios informacijos tam darbui atlikti. Pavyzdžiai: mokėjimų apdorojimas, 
duomenų analizė, el. pašto pranešimų siuntimas, prieglobos paslaugos, klientų aptarnavimo ir rinkodaros veikla. 
Mes galime leisti parinktoms trečiosioms šalims Svetainėse naudoti stebėjimo technologiją, kuri leis joms 
rinkti duomenis apie tai, kaip laikui bėgant jūs sąveikaujate su Svetainėmis. Ši informacija gali būti naudojama, 
be kita ko, duomenų analizei ir stebėjimui, tam tikro turinio populiarumo nustatymui ir geresniam veiklos 
internete supratimui. Jei šioje Politikoje nenurodyta kitaip, mes nesidalijame, neparduodame, nenuomojame ir 
neprekiaujame jokia jūsų informacija su trečiosiomis šalimis jų reklaminiais tikslais.

Verslo perdavimai. Mes galime dalytis arba perduoti jūsų informaciją, bet kokio susijungimo, įmonės turto 
pardavimo, finansavimo, viso ar dalies mūsų verslo pardavimo kitai bendrovei proceso arba susijusių derybų 
metu.

Filialai. Mes galime dalintis jūsų informacija su mūsų filialais. Tokiu atveju reikalausime, kad šie filialai laikytųsi 
šios Privatumo politikos. Filialais gali būti Mūsų patronuojančioji bendrovė ir visos patronuojamosios įmonės, 
bendros įmonės partneriai ar kitos įmonės, kurias mes valdome arba kurios yra bendrai valdomos su Mumis.

Verslo partneriai. Galime dalytis jūsų informacija su verslo partneriais, kad pasiūlytume jums tam tikrus 
produktus, paslaugas ar akcijas.

Su jūsų Sutikimu. Mes galime atskleisti jūsų asmeninę informaciją bet kuriuo kitu tikslu su jūsų sutikimu.

Kiti naudotojai. Kai dalijatės asmenine informacija (pvz., skelbdami komentarus, įrašus ar kitą turinį Svetainėse) 
arba kitaip sąveikaujate su viešosiomis Svetainės (arba Programų) sritimis, tokią asmeninę informaciją gali 
peržiūrėti visi naudotojai ir ji gali būti nuolat viešai platinama už Svetainės ribų. Jei sąveikaujate su kitais Mūsų 
Svetainių naudotojais ir užsiregistruojate naudodami socialinį tinklą (pvz., „Facebook“), jūsų socialinio tinklo 
kontaktai matys jūsų vardą, profilio nuotrauką ir jūsų veiklos aprašymus.

4. AR NAUDOJAME SLAPUKUS IR KITAS STEBĖJIMO TECHNOLOGIJAS?

Trumpai: galime naudoti slapukus ir kitas stebėjimo technologijas informacijos rinkimui ir saugojimui.

Norėdami pasiekti arba saugoti informaciją, galime naudoti slapukus ir panašias stebėjimo technologijas (pvz., 
tinklalapio indikatorius ir pikselius). Konkreti informacija apie tai, kaip mes naudojame tokias technologijas ir kaip 
galite atsisakyti tam tikrų slapukų, išdėstyta Mūsų Slapukų politikoje.
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5. KOKIA YRA MŪSŲ POZICIJA DĖL TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINIŲ?

Trumpai: mes nesame atsakingi už bet kokios informacijos, kuria dalijatės su trečiųjų šalių paslaugų teikėjais, 
kurie reklamuoja mūsų svetaines, bet nėra su jomis susiję, saugą.

Svetainėse gali būti trečiųjų šalių, kurios nėra susijusios su mumis ir kurios gali būti susietos su kitomis 
svetainėmis, interneto paslaugomis ar mobiliosiomis aplikacijomis, reklamų. Negalime užtikrinti duomenų, 
kuriuos pateikiate trečiosioms šalims, saugumo ir privatumo. Bet kokiems trečiųjų šalių surinktiems duomenims 
ši privatumo politika netaikoma. Mes nesame atsakingi už trečiųjų šalių, įskaitant kitas svetaines, paslaugas ar 
aplikacijas, kurios gali būti susietos su Svetainėmis arba iš jų, turinį ar privatumo ir saugumo praktiką bei politiką. 
Turėtumėte peržiūrėti tokių trečiųjų šalių politiką ir iškilus klausimams, su jomis susisiekti tiesiogiai.

6. KIEK LAIKO SAUGOME JŪSŲ INFORMACIJĄ?

Trumpai: jūsų informaciją saugome tiek laiko, kiek reikia šios privatumo politikos tikslų įgyvendinimui, nebent 
įstatymai reikalauja kitaip.

Jūsų asmeninę informaciją saugosime tik tol, kol ji bus reikalinga šioje Privatumo politikoje nustatytiems 
tikslams, nebent įstatymai reikalauja ar leidžia ilgesnį saugojimo laikotarpį (pvz., dėl mokesčių, apskaitos ar kitų 
teisinių reikalavimų). Joks šios Politikos tikslas nereikalauja, kad jūsų asmeninę informaciją laikytume ilgiau nei 
3 metus sutartiniais tikslais, 3 metus rinkodaros veiklai, tuo laikotarpiu, kai turite susikūrę paskyrą su mumis, ir 3 
metus po paskyros ištrynimo, kad įvykdytume tam tikrus mokesčių ir teisinius norminius reikalavimus.

Kai mes neturime nuolatinio teisėto reikalo tvarkyti jūsų asmeninę informaciją, mes ją panaikinsime arba 
anonimizuosime, arba, jei tai neįmanoma (pvz., dėl to, kad jūsų asmeninė informacija buvo saugoma 
atsarginiuose archyvuose), mes saugiai saugosime jūsų asmeninę informaciją ir izoliuosime ją nuo tolesnio 
apdorojimo, iki kol bus įmanoma ją ištrinti.

7. KAIP APSAUGOJAME JŪSŲ INFORMACIJĄ?

Trumpai: mes siekiame apsaugoti jūsų asmeninę informaciją naudodami organizacinių ir techninių apsaugos 
priemonių sistemą.

Mes naudojame atitinkamas technines ir organizacines apsaugos priemones, skirtas bet kokios mūsų 
tvarkomos asmeninės informacijos saugumo užtikrinimui. Tačiau nepamirškite, kad negalime garantuoti, 
jog pats internetas yra 100 proc. saugus. Nors Mes padarysime viską, kad apsaugotume jūsų asmeninę 
informaciją, asmeninės informacijos perdavimas į ir iš Mūsų Svetainių yra jūsų pačių rizika. Prie šių paslaugų 
turėtumėte prisijungti tik saugioje aplinkoje.

8. AR RENKAME INFORMACIJĄ IŠ NEPILNAMEČIŲ?

Trumpai: mes sąmoningai nerenkame duomenų iš nepilnamečių ir nesiūlome produktų vaikams iki 18 metų.

Mes sąmoningai neprašome duomenų iš nepilnamečių ir nesiūlome produktų vaikams iki 18 metų. 
Naudodamiesi Svetainėmis jūs patvirtinate, kad esate mažiausiai 18 metų amžiaus arba esate tokio 
nepilnamečio tėvas ar globėjas ir sutinkate, kad nepilnametis išlaikytinis (-ė) naudotųsi Svetainėmis. Jei 
sužinosime, kad buvo surinkta jaunesnių nei 18 metų vartotojų asmeninė informacija, paskyrą išaktyvinsime ir 
imsimės pagrįstų priemonių, kad tokie duomenys būtų nedelsiant ištrinti iš mūsų įrašų. Sužinoję apie surinktus 
duomenis iš vaikų iki 18 metų, kreipkitės į mus el. pašto adresu: dpo@monatglobal.com. 

9. KOKIOS YRA JŪSŲ PRIVATUMO TEISĖS?

Trumpai: kai kuriuose regionuose, pvz., Europos ekonominėje erdvėje, jūs turite teises, kurios suteikia jums 
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didesnę prieigą prie jūsų asmeninės informacijos ir jos valdymo. Bet kada galite peržiūrėti, pakeisti ar uždaryti 
savo paskyrą.

Kai kuriuose regionuose (pvz., Europos ekonominėje erdvėje) jūs turite tam tikras teises pagal galiojančius 
duomenų apsaugos įstatymus. Tai gali apimti teisę (i) prašyti prieigos ir gauti asmeninės informacijos kopiją, (ii) 
prašyti ją ištaisyti ar ištrinti; (iii) apriboti jūsų asmeninės informacijos tvarkymą; ir iv) jei taikoma, teisę į duomenų 
perkeliamumą. Tam tikromis aplinkybėmis, taip pat galite turėti teisę prieštarauti jūsų asmeninės informacijos 
tvarkymui. Norėdami pateikti tokį prašymą, naudokite toliau pateiktus kontaktinius duomenis ir išsiųskite el. 
laišką Mūsų duomenų apsaugos pareigūnui (-ei) el. pašto adresu: dpo@monatglobal.com. Atsižvelgsime į bet 
kokį prašymą ir veiksime pagal galiojančius duomenų apsaugos įstatymus.

Jei mes remiamės jūsų sutikimu tvarkyti jūsų asmeninę informaciją, jūs turite teisę bet kada jį atšaukti. Tačiau 
atminkite, kad tai neturės įtakos duomenų tvarkymo teisėtumui prieš sutikimo atšaukimą.

Jei gyvenate Europos ekonominėje erdvėje ir manote, kad neteisėtai tvarkome jūsų asmeninę informaciją, taip 
pat turite teisę skųstis savo vietos duomenų apsaugos priežiūros institucijai. Jų kontaktinius duomenis galite 
rasti čia: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm 

Paskyros informacija

Bet kuriuo metu galite peržiūrėti ar pakeisti paskyroje esančią informaciją arba atšaukti narystę:

Prisijungdami prie savo paskyros nustatymų ir ją atnaujindami, kad pakeistumėte informaciją.

Susisiekdami su mumis naudodamiesi žemiau pateikta kontaktine informacija.

Kreipkitės į Mūsų Klientų aptarnavimo skyrių, norėdami atšaukti savo narystę, nes narystės per mūsų 
Svetaines atšaukti negalite. Norėdami atšaukti savo narystę, susisiekite su Mūsų Klientų aptarnavimo skyriumi: 
LTMONATPagalba@monatglobal.com; Nuo pirmadienio iki penktadienio: nuo 11:00 iki 20:00 EET.

Gavę jūsų prašymą atšaukti narystę ar paskyrą, mes išaktyvinsime arba ištrinsime jūsų paskyrą ir informaciją 
iš mūsų aktyvių duomenų bazių. Kai kuri informacija dar gali būti laikinai saugoma mūsų failuose, kad būtų 
užkirstas kelias sukčiavimui, šalinamos problemos, padedama atlikti tyrimus, vykdomos mūsų Naudojimo 
sąlygos ir/arba laikomasi teisinių reikalavimų.

Slapukai ir panašios technologijos: dauguma žiniatinklio naršyklių pagal numatytuosius nustatymus priima 
slapukus. Jei norite, naršyklės nustatymuose paprastai galite pasirinkti pašalinti ir atmesti slapukus. Jei 
nuspręsite pašalinti arba atmesti slapukus, tai gali turėti įtakos tam tikroms Mūsų Svetainių funkcijoms ar 
paslaugoms. Jei norite atsisakyti reklamuotojų siūlomos interesais pagrįstos reklamos mūsų Svetainėje , 
apsilankykite http://www.aboutads.info/choices Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. Mūsų Slapukų politiką.

El. pašto rinkodaros atsisakymas: galite bet kada atsisakyti Mūsų el. pašto rinkodaros laiškų prenumeratos 
spustelėdami „atsisakyti prenumeratos“ nuorodą el. laiškuose, kuriuos siunčiame, arba susisiekdami su mumis, 
naudodami toliau pateiktą informaciją. Tada būsite pašalinti iš el. pašto rinkodaros sąrašo. Tačiau mums vis tiek 
reikės siųsti jums su paslaugomis susijusius el. laiškus, būtinus paskyros administravimui ir naudojimui. Taip pat 
galite atsisakyti:

Pažymėdami savo nuostatas Svetainių paskyros registracijos metu.

Prisijungdami prie savo paskyros nustatymų ir atnaujindami savo nuostatas.

Susisiekdami su mumis, naudodamiesi žemiau pateikta kontaktine informacija.
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Sandorių rinkodaros pasirinkimas: galite bet kada atsisakyti Mūsų el. pašto rinkodaros laiškų prenumeratos 
spustelėdami „atsisakyti prenumeratos“ nuorodą el. laiškuose, kuriuos siunčiame, arba susisiekdami su mumis, 
naudodami toliau pateiktą informaciją. Būsite pašalinti iš rinkodaros el. pašto sąrašo, tačiau net ir atsisakius 
gauti rinkodaros pranešimus iš Mūsų, galite ir toliau gauti su operacijomis ir produktais susijusius pranešimus. 
Taip pat galite atsisakyti:

• Susisiekdami su mumis, naudodami toliau pateiktą kontaktinę informaciją.

10. AR ŠIĄ POLITIKĄ ATNAUJINAME?

Trumpai: taip, prireikus atnaujinsime šią politiką, kad laikytumėmės atitinkamų įstatymų.

Kartas nuo karto galime atnaujinti šią privatumo politiką. Atnaujintą versiją nurodys atnaujinta „Patikslinta“ data, 
o atnaujinta versija bus veiksminga, kai tik ji bus prieinama. Jei iš esmės pakeisime šią Privatumo politiką, 
pranešime jums apie tai aiškiai paskelbdami apie tokius pakeitimus arba tiesiogiai išsiųsdami jums pranešimą. 
Raginame dažnai peržiūrėti šią Privatumo politiką, kad visada būtumėte informuoti apie tai, kaip mes saugome 
jūsų informaciją.

11. KAIP GALITE SUSISIEKTI SU MUMIS DĖL ŠIOS POLITIKOS?

Jei turite klausimų ar pastabų dėl šios politikos, susisiekite su Mūsų Duomenų apsaugos pareigūnu (-e) el. 
paštu:

„MONAT Global Corp“
dpo@monatglobal.com 

Norėdami atšaukti savo narystę ar turėdami klausimų, susijusių su Jūsų sąskaita, susisiekite su Mūsų Klientų 
aptarnavimo skyriumi: LTMONATPagalba@monatglobal.com; nuo pirmadienio iki penktadienio 11:00-20:00 EET.

Paskutinį kartą atnaujinta: 2021 m. kovo 15 d.


