
PRIVATUMO PRANEŠIMAS 
 
Šiame Privatumo pranešime vartojamos  sąvokos  (pvz.,  asmens  duomenys,  duomenų  subjektas, 
duomenų  valdytojas,  duomenų  tvarkymas)  suprantamos  taip,  kaip  jos  yra  įvardintos Europos 
Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 4 straipsnyje.  
 
Asmens  duomenys  Konkurencijos  taryboje  tvarkomi  vadovaujantis  BDAR,  Lietuvos  Respublikos 
asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu  ir    Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos Respublikos 
konkurencijos taryboje taisyklėmis (Taisyklės). 
 
RENKAMI ASMENS DUOMENYS 
 

 Konkurencijos tarybos interneto svetainėje yra naudojami slapukai (angl. Cookies) (žr. dalį 
SLAPUKAI). Jų pagrindu yra renkami šie Konkurencijos tarybos svetainės lankytojų 
duomenys:  

o bendro pobūdžio (anoniminė) informacija apie naudojimąsi interneto svetaine; 
o informacija, leidžianti atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti 

lankytojų apsilankymus ir jų veiklą interneto svetainėje. 
 

 Naršant Konkurencijos tarybos svetainėje be slapukų yra renkami šie asmens duomenys:  
o IP adresas (kompiuterį identifikuojantis unikalus kodas tinkluose); 
o duomenys, kuriuos svetainės lankytojas pats pateikia Konkurencijos tarybai, 

kreipdamasis interneto svetainėje nurodytais kontaktais; 
o socialinių tinklų, kuriuose dalyvauja Konkurencijos taryba, naudotojų asmens 

duomenys, šiems asmenims kreipiantis į Konkurencijos tarybą per socialinius tinklus 
(„Facebook“, „LinkedIn“, „Instagram“) ar aktyviai juose dalyvaujant; 

 
 
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI 
 
Aukščiau minėti asmens duomenys Konkurencijos taryboje tvarkomi šiais tikslais: 
 

 Asmens  duomenys,  kurie  renkami  panaudojant  slapukus,  yra  renkami  ir  toliau  tvarkomi 
siekiant užtikrinti interneto svetainės funkcionalumą, pagerinti svetainės veikimą ir įsiminti 
lankytojams aktualią informaciją. 

 Konkurencijos tarybos interneto svetainės lankytojų asmens duomenys (kaip pavyzdžiui, IP 
adresas)  renkami  ir  toliau  tvarkomi  siekiant  identifikuoti  unikalių  apsilankymų  interneto 
svetainėje skaičių.  

 Socialinių  tinklų,  kuriuose  dalyvauja  Konkurencijos  taryba,  naudotojų  asmens  duomenys 
tvarkomi siekiant pateikti pagal lankytojų poreikius pritaikytą turinį ir, lankytojams 
pasikreipus, siųsti informaciją, susijusią su Konkurencijos tarybos veikla. 

 Asmens  duomenys  (vardas,  pavardė  ir  el.  pašto  adresas,  jei  šią  informaciją  pateikia  pats 
lankytojas, kreipdamasis į Konkurencijos tarybą interneto svetainėje nurodytais kontaktais) 
gali būti tvarkomi informacijos sklaidos tikslais (pvz., informuojant asmenis apie su 
Konkurencijos tarybos veikla susijusiomis naujienomis, Konkurencijos tarybos 
organizuojamus renginius, seminarus, konferencijas ir pan.). 

http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/906993b01fe911e9875cdc20105dd260


 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDAI 
 
Visi aukščiau nurodyti asmens duomenys yra tvarkomi tik gavus duomenų subjekto sutikimą (ES 
BDAR  6  straipsnio  1  dalies  a)  punktas).  Sutikimą  tvarkyti  asmens  duomenis  interneto  svetainės 
lankytojas suteikia Konkurencijos tarybai į ją kreipdamasis svetainėje nurodytais kontaktais ir/arba 
pasirinkęs svetainėje ir/ar naršyklėje esančius slapukų nustatymus. Lankytojas bet kuriuo metu turi 
teisę atšaukti savo duotą sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis, informuodamas apie tai 
Konkurencijos tarybos duomenų apsaugos pareigūną el. paštu rusne@duomenuapsauga.eu

ar svetainės administratorių el. paštu
 
 

 Konkurencijos tarybos svetainės lankytojų, socialinių tinklų, kuriuose dalyvauja 
Konkurencijos  taryba,  naudotojų,  asmens  duomenys  yra  tvarkomi  Konkurencijos  taryboje 
tik aukščiau išvardintais tikslais. 
 

 Su visais aukščiau paminėtais asmens duomenimis gali būti atliekami tokie veiksmai kaip 
šių asmens duomenų saugojimas, rūšiavimas, asmens duomenų grupavimas, taisymas, 
trynimas ir kt.  

 
 Atkreipiame  dėmesį,  jog  visą  socialiniuose  tinkluose  pateiktą  informaciją  Jūs  pateikiate 

tiesiogiai socialinio tinklo valdytojui ir Konkurencijos taryba šių duomenų nekontroliuoja, 
todėl rekomenduojame susipažinti ir su atitinkamomis socialinių tinklų privatumo 
politikomis: „Facebook“ privatumo politika pasiekiama adresu 
https://www.facebook.com/privacy/explanation, „LinkedIn“ privatumo politika 
pasiekiama adresu https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, „Instagram“ privatumo 
politika pasiekiama adresu https://help.instagram.com/519522125107875.  
 

 Aukščiau minėti asmens duomenys nėra perduodami tretiesiems asmenims, išskyrus  
Konkurencijos tarybos interneto svetainės tvarkytoją tuo tikslu, kad būtų užtikrintas 
tinkamas Konkurencijos tarybos interneto svetainės veikimas.  

 
SLAPUKAI 
 
Slapukai  –  tai  nedidelis  iš  raidžių  ir  skaitmenų  sudarytas  failas,  kuris  Konkurencijos  tarybos 
svetainės  lankytojo  sutikimu  įrašomas  į  jo  naršyklę  arba  standųjį  kompiuterio  diską.  Siekiant 
skirtingų tikslų, naudojami skirtingi slapukai. Slapukai taip pat padeda atskirti lankytoją nuo kitų 
interneto  svetainės  lankytojų,  užtikrina  malonesnę  interneto  svetainės  naudojimo  patirtį  ir  leidžia 
tobulinti interneto svetainę.  
 
Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik 
trečiųjų šalių slapukus. Interneto svetainės naudotojas gali pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau 
atkreipiame dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį  interneto svetainės 
naudojimui,  ir  be  slapukų  interneto  svetainės  lankytojas  negalės  naudotis  kai  kuriomis  interneto 
svetainės funkcijomis. 
 

martynas.plikusas@kt.gov.lt
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Duotas  sutikimas  slapuko  įrašymui  ir  naudojimui  gali  būti  bet  kuriuo  metu  atšauktas  atsisakant 
slapukų naudojimo Konkurencijos tarybos interneto svetainėje ir/ar naudojamoje naršyklėje.  
 
Konkurencijos tarybos interneto svetainėje naudojami trijų rūšių slapukai: Google Analytics, būtini 
užtikrinti svetainės veikimą bei nebūtini. 
 
Slapuko rūšis Slapuko pavadinimas Slapuko paskirtis Slapuko galiojimo 

laikas 
Google Analytics _ga Analitinis Google 

Analytics programos 
slapukas, sekantis 
vartotojo veiksmus 
svetainėje. Gauti 
duomenys naudojami 
svetainės veikimui 
gerinti. 

2 metai 

 _gat Analitinis Google 
Analytics programos 
slapukas, renka ir 
saugo informaciją apie 
vartotojų elgseną 
svetainėje. 

10 minučių 

 _gid Analitinis Google 
Analytics programos 
slapukas, renkantis 
statistinę informaciją 
apie naudotoją 
(slapukas nerenka 
jokių asmens 
duomenų, o suteikia 
kiekvienam vartotojui 
ID pagal savo 
apskaitą). Gauti 
duomenys naudojami 
svetainės veikimui 
gerinti. 

24 valandos 

 __utma Šis slapukas 
naudojamas atskirti 
unikalų svetainės 
lankytoją. Pastarasis 
yra atnaujinamas 
kaskart apsilankant 
naujame puslapyje. 

2 metai 

 __utmz Šis slapukas išsaugo 
visą informaciją, 
reikalingą srauto 
šaltinio nustatymui. 
Šiame slapuke yra 
įrašoma ši 
informacija:  duomenų 

6 mėnesiai 



srauto šaltinis, šio 
srauto šaltinio 
palaikymas, paieškos 
žodis, kurį surenka 
naršytojas svetainėje. 

Būtini užtikrinti 
svetainės veikimą 

PHPSESSID Sesijos ID slapukas, 
naudojamas puslapio 
funkcionalumui 
užtikrinti (pvz., 
grįžimas atgal į 
paskutinę sąrašo vietą) 

galioja kol 
neišjungiama naršyklė 

 gpdr-checked Pirmo apsilankymo 
tikrinimas 

1 metai 

 guess_language Spėjimo kalba 1 metai 
 submission_form Pildomos formos ID, 

kad kitą kartą atėjus 
prisimintų, kokie 
duomenys jau buvo 
užpildyti 

1 metai 

Nebūtini slapukai gpdr-stats-cookies Slapukas, skirtas 
statistikai rinkti 

 

 

ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMAS 
 
Asmens duomenų subjektų teisės įgyvendinamos ES BDAR ir Asmens duomenų teisinės apsaugos 
įstatymo nustatyta tvarka. Šių teisių įgyvendinimo tvarka detalizuojama Taisyklėse. 
 
DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNAS IR JO KONTAKTAI 
 
Su  Konkurencijos  tarybos  duomenų  apsaugos  pareigūnu  galima  susisiekti  Konkurencijos  tarybos 
interneto svetainėje nurodyta tvarka http://kt.gov.lt/lt/administracine-informacija/duomenu-apsauga
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