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Kokiai Clear Channel įmonei taikomas šis Informacinis pranešimas? 

Šis privatumo ir slapukų informacinis pranešimas (“Informacinis pranešimas”) taikomas UAB 
“Clear Channel Lietuva” tinklalapiui www.clearchannel.lt registruotu adresu Trakų g. 7-14, Vilnius, 
Lietuva www.clearchannelinternational.com ir bet kokiam kitam Clear Channel tarptautinės 
grupės filialui ar dukterinėms bendrovėms, kurias galite rasti čia “Clear Channel”, “mes,” 
“mus” ar “mūsų”), taip pat ir bet kokioms kitoms mobiliosioms programoms, internetinėms 
paraiškoms ir užsakymams, produktams ar paslaugoms ir Clear Channel kontroliuojamiems 
socialinės medijos kanalams, kuriuose pateikta nuoroda į šį Informacinį pranešimą (atskirai - 
“Platforma”, kartu - “Platformos”).  

Kiekvieną platformą kontroliuoja individuali Clear Channel įmonė, kaip nustatyta jos panaudojimo 
sąlygose.  

Kodėl šis Informacinis pranešimas yra svarbus? 

Priklausomai nuo to, kaip naudosite mūsų platformas ir/ar sąveikausite su mumis, mes galime 
paprašyti jūsų pateikti mums tam tikrus asmens duomenis, kurie jus identifikuoja (šie duomenys 
naudojami  atskirai ar kartu su kita mūsų turima informacija).  



 

 

Clear Channel yra įsipareigojusi apsaugoti jūsų asmens duomenis pagal mūsų vidaus politiką ir 
galiojančius Europos įstatymus. 

“Asmens duomenys” - tai asmeninė informacija, kuri jus identifikuoja kaip asmenį arba yra 
susijusi su identifikuoti galimu asmeniu, kaip apibrėžta pagal galiojančius Europos įstatymus (ir 
ypač Europos bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (2016). 

Kokia yra Informacinio pranešimo paskirtis? 

 

Šis Informacinis pranešimas informuoja jus apie nuo 2018 m. gegužės mėnesio taikomus 
reikalavimus per mūsų Platformas pateikiamų asmens duomenų rinkimui, panaudojimui ir 
atskleidimui. 

Mes galime paprašyti jūsų pateikti šiuos asmens duomenis, kad mes galėtume efektyviai teikti 
jums savo produktus ir/ar paslaugas (bendrai - “Produktai ir paslaugos”). 

Šis informacinis pranešimas taip pat nustato, kaip mes galime naudoti jūsų asmens duomenis 
reklamai, konkursams, pasiūlymams ar rinkodaros kampanijoms (bendrai - “Rinkodara ir 
reklama”), kurias mes vykdome bet kokioje medijoje arba pagal mūsų sutartinius įsipareigojimus 
ar kitus teisėtus interesus. 

Gali būti tokių atvejų, kai bus pagrįstai būtina susisiekti su jumis dėl administracinių ar darbo 
priežasčių, susijusių su jūsų registracija ar mūsų Platformų panaudojimu, jūsų galimu 
įsidarbinimu pas mus ar mūsų produktų ir paslaugų naudojimu/prieiga prie jų.  

 

Kaip ir kodėl mes renkame asmens duomenis? 

Duomenų valdytojas yra UAB “Clear Channel Lietuva”.  

Mes galime rinkti jūsų asmens duomenis šiomis toliau nurodytomis aplinkybėmis (tai nėra 
baigtinis sąrašas): 

1. Rinkodara ir reklama 
Mes galime rinkti jūsų asmens duomenis remdamiesi jūsų sutikimu ar mūsų teisėtais verslo 
interesais, įskaitant rinkodarą ir reklamą:  

 kai jūs gaunate pranešimus apie mūsų verslo aspektus kaip pirkėjas/klientas; jūs ar mes 
manome, kad tai atitinka jūsų interesus; 

 kai užsiregistravę dalyvaujate Clear Channel renginyje ar gaunate pakvietimus į renginius 
ateityje; 

 kai asmens duomenys yra konkrečiai ir savanoriškai jūsų pateikiami jums apsilankant 
mūsų platformose (žr.“Slapukai” toliau); 

 kai jūs įsiregistruojate pas mūsų Pardavimų atstovą pirminės diskusijos ar pardavimo 
metu; 

 kai jūs tiesiogiai ar netiesiogiai užsisakote rinkodaros sąrašus (rinkodaros ir reklamos 
pranešimai gali būti siunčiami jums per socialinės medijos kanalus, elektroninį paštą, 
paštą ar kitus informacinius kanalus); 

 kai jūs esate anksčiau sutikęs gauti rinkodaros ir reklamos pranešimus, pavyzdžiui, 
išreikšdami savo susidomėjimą gauti mūsų produktus ar paslaugas; arba 



 

 

 kai jūs teikiate grįžtamąjį ryšį ir savo nuomonę dėl klientų apklausų, konkursų, pasiūlymų 
ar klausimynų.  
 

2. Prieiga prie mūsų produktų ar paslaugų ar jų pirkimas (“Produktai ir paslaugos”) 
Mes galime rinkti jūsų asmens duomenis remdamiesi jūsų sutikimu ar teisėtais mūsų 
verslo interesais: 

 kai jūs prašote konkrečios medžiagos ar informacijos iš mūsų platformų ar per kitas 
medijas; 

 jei jūs registruojatės prieigai prie apsaugotų ar kitaip apribotų mūsų Platformų dalių, pvz., 
klientų paskyrų, rinkodaros pasirinkimų valdymo grupės; 

 per pasirinkimo sutikimo mechanizmą;  
 kai jūs valdote savo kontaktinius pasirinkimus mūsų Platformose; 
 pateikdami detales mūsų pardavimų duomenų bazei; ar  
 jei jūs esate dabartinis ar būsimas informacijos apie produktus ar paslaugas, panašias į 

tas, kurių atžvilgiu išreiškėte susidomėjimą, klientas. 
 

3. Vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus, įskaitant tai, kas nurodyta toliau: 
 

 sutinkate su mūsų sąlygomis, kai registruojatės prie mūsų produktų ir paslaugų; 
 kai patvirtinama tapatybė atitikties tikslams; ar 
 tvarkomas apmokėjimas, komunikuojama dėl apmokėjimo ir teikiama susijusi paslauga 

klientams. 
 jei kreipiatės dėl darbo Clear Channel versle; 

 
4. Kitais teisėtais mūsų verslo interesais, įskaitant tai, kas nurodyta toliau: 

 
 jei susisiekiate su mumis dėl savo asmens duomenų; 
 kai mes patikriname ir patiksliname mūsų turimus asmens duomenis;  
 kai mes įrašome telefoninius skambučius su jumis mokymo ir/ar stebėsenos tikslams; 
 kad galėtume geriau jums padėti; ar 
 kai mes tiriame bet kokius jūsų gautus skundus;  
 siekiant padėti diagnozuoti problemas dėl mūsų serviso; 
 analizuoti tendencijas; 

 sekti mūsų vartotojų judėjimą tinklalapyje (žr.“Slapukai” toliau); 
 administruoti mūsų Platformas; 
 padėti identifikuoti jus;  

 pranešti apie bet kokią veiklą, kuria, mūsų manymu, pažeidžiami aktualūs įstatymai ar 
teisės aktai, atitinkamoms valdžios institucijoms; ir 

 rinkti išsamią demografinę informaciją bendram naudojimui.  
 

Kokius asmens duomenis mes renkame? 

Asmens duomenų rūšys 

Asmens duomenis be visa kito gali sudaryti šie informacijos deriniai: 

 jūsų vardas, pašto adresas, elektroninis adresas (kuris gali atskleisti jūsų IP adresą), 
telefono numeris, užsiėmimas ir kita kontaktinė informacija; 



 

 

 Jautrūs asmens duomenys, tokie kaip rasė ar lytis, kai kreipiamasi dėl darbo pas mus – 
daugiau informacijos pateikiama toliau skyriuje Jautrūs asmens duomenys;  

 apsaugoti prisijungimo duomenys gaunant prieigą prie apsaugotų tinklalapio dalių;  
 kur jūs apie mus sužinojote; 
 detalės apie skundus; 
 bet kokia informacija, kurią jūs galite savanoriškai pateikti mums užpildydami anketas 

mūsų Platformose; pvz., “laisvo teksto” langelius mūsų Platformose (t.y. tuščias vietas, 
kur galite įrašyti savo pastabas); 

 jūsų reikalai su mumis, įskaitant informaciją apie savo asmeninius ar profesinius 
interesus, poreikius ar nuomones, demografiją, patirtis su mūsų produktais ar 
paslaugomis, kontaktinės informacijos pasirinkimus; 

 detalės apie finansinius sandorius, įvykdytus mūsų Platformose ar kitokiu būdu, įskaitant 
informaciją apie kredito/debeto kortelę, apmokestinimą ir/ar pristatymo adresą (jei už ką 
nors mokate mūsų tinklapiuose); ir/ar 

 informacija iš kitų šaltinių, tokių kaip viešosios duomenų bazės, bendri rinkodaros 
partneriai, socialinės medijos platformos (įskaitant iš žmonių, kurie yra jūsų draugai ar 
kitaip su jumis susiję) ir iš kitų trečiųjų šalių; 

 techninė informacija, įskaitant informaciją apie lokaciją, Interneto Protokolo (IP) adresas, 
naudojamas jūsų kompiuteriui prie Interneto prijungti, jūsų prisijungimo informacija, 
paieškos rūšis ir versija, laiko zonos nustatymas, paieškos prisijungimo rūšys ir versijos, 
operacinė sistema ir platforma. Kai mes naudojame IP adresus, mes nesusiejame jūsų IP 
adreso(-ų) su kitais jūsų asmens duomenimis; 

 jūsų internetinių paieškų elgesys mūsų Platformose; įskaitant URL paspaudimų srautą į 
mūsų Platformas ar socialinės medijos kanalus, per juos ir iš jų (įskaitant datą ir laiką), 
atsisiuntimo klaidos, apsilankymų tam tikruose puslapiuose trukmė, puslapio interakcijos 
informacija (tokia kaip slinkimas, paspaudimai ir judėjimas pele) ir metodai, naudojami 
išėjimui iš puslapio; 

 jūsų internetiniai pirkimai (pavyzdžiui, ką, kada ir kur pirkote bei kaip sumokėjote); ar 
 bet kokie prietaisai, kuriuos jūs naudojote prieigai prie mūsų produktų ir paslaugų 

(įskaitant jų markę, modelį ir operacinę sistemą, IP adresą, paieškos rūšį ir mobiliųjų 
prietaisų identifikatorius). 
 

Kai kuriomis aplinkybėmis mes galime paprašyti papildomų asmens duomenų, kad galėtume 
efektyviau pateikti jums patį tinkamiausią atsakymą. Jei jūs neteikiate prašomų asmens 
duomenų, jūsų prieiga prie paslaugos arba mūsų galimybė padėti jums gali būti ribota.  

Jautrūs asmens duomenys 

Mes neprašysime iš jūsų jautrių asmens duomenų, išskyrus kai jie sudaro Clear Channel 
įdarbinimo proceso dalį.  

“Jautrūs asmens duomenys” - tai asmens duomenys, kurie gali būti susiję su rase ar etnine 
kilme; politinė nuomonė; religiniai ar kiti panašūs įsitikinimai; narystė profesinėse sąjungose; 
fizinė ar psichinė sveikata; seksualinis gyvenimas ar informacija apie teistumą. Tais atvejais, kai 
pateikiate jautrius asmens duomenis, mes prašysime jūsų aiškaus sutikimo, kad Clear Channel 
naudotų šią informaciją išimtinai tik tam tikslui, dėl kurio ji buvo pateikta. 



 

 

Jūsų teisės 

Pagal Europos bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (2016), jūs turite tam tikras teises savo 
asmens duomenų atžvilgiu tam tikromis aplinkybėmis. Pavyzdžiui, šioms teisėms galima priskirti 
teisę reikalauti, kad mes pataisytume ar ištrintume jūsų asmens duomenis; teisę atsiimti sutikimą; 
teisę žinoti tikslus, kuriems tvarkomi jūsų asmens duomenys, ir jūsų asmens duomenų gavėjus, 
kuriems šie duomenys gali būti atskleist (atsižvelgiant į teisinius ir norminių aktų reikalavimus).  

Jei jūs nesutinkate, kad jūsų asmens duomenys būtų naudojami pagal šį Informacinį pranešimą, 
prašome neteikti mums savo asmens duomenų per Platformą ar kokiu nors kitu būdu. 

Jei jums reikia daugiau informacijos apie savo teises ar jūsų asmens duomenų panaudojimą, 
prašome susisiekti su mumis adresu mydata@clearchannel.com.  

Teisė į asmens duomenų pataisymą 

Mes prisiimame atsakomybę už saugomų asmens duomenų teisingumą po to, kai pateikėte 
informaciją, bet ne už nuolatinį duomenų teisingumą tais atvejais, kai jūs jų neatnaujinate.  

Jei jūs informuosite, kad jūsų asmens duomenys nebėra tikslūs, mes juos pakeisime arba 
atnaujinsime (kai tai įmanoma ir teisėta).  

Teisė į asmens duomenų ištrynimą ar apribojimą 

Jūs galite paprašyti mūsų ištrinti ar apriboti jūsų asmens duomenis kai kuriomis aplinkybėmis, 
pvz., kai jų nebereikia ar kai jūs atsiimate savo sutikimą (jei toks taikomas). Jei mes būsime 
pateikę šiuos duomenis kitiems, jei tik įmanoma, informuosime juos apie jūsų prašymą juos 
ištrinti. 

Teisė atsiimti sutikimą 

Jei bet kokiu metu jūs esate sutikęs, kad mes tvarkytume jūsų asmens duomenis pirmiau 
nurodytomis aplinkybėmis ar tikslais, ir jūs nebenorite, kad jūsų asmens duomenys būtų toliau 
taip tvarkomi, jūs galite atsisakyti susisiekdami su mumis info@clearchannel.lt  

Teisė atsisakyti rinkodaros ir reklamos 

Jūs turite teisę atsisakyti gauti tiesioginius rinkodaros ir reklamos pranešimus, dėl kurių anksčiau 
buvote sutikęs: 

 paspausdami žymą "atsisakyti" pranešimų ("unsubscribe") elektroniame laiške; 
 susisiekdami su mumis adresu info@clearchannel.lt  
 pakeisdami savo rinkodaros pasirinkimus; 
 informuodami mus tuo metu, kai teikiate savo asmens duomenis. 

Jei jūs atsiimate savo sutikimą toliau gauti iš mūsų rinkodaros ir reklamos pranešimus, mes toliau 
su jumis nesusisieksime tiesioginės rinkodaros tikslu. Tačiau mes nebūtinai pašalinsime jūsų 
asmens duomenis iš savo duomenų bazių, jei manysime, kad yra teisinga ir būtina išsaugoti 
asmens duomenis teisėtiems ir įstatyminiams tikslams. Tai gali reikšti mūsų prievolę laikytis 
įstatyminių reikalavimų. 

Teisės automatizuoto sprendimų priėmimo ir profiliavimo atžvilgiu 



 

 

Jūs turite teisę nebūti sprendimo subjektu, kai jis pagrįstas automatizuotu tvarkymu ar 
profiliavimu. Mes taikome tokios rūšies sprendimų priėmimą tik jei sprendimas būtinas sutarčiai 
sudaryti ar vykdyti; arba kai esame įgalioti Europos Sąjungos ar valstybės narės įstatymo, kuris 
mums galioja, arba remaintis jūsų aiškiu sutikimu. 

Mes visada informuosime jus, jei vykdisime bet kokią šią veiklą naudodami jūsų asmens 
duomenis. 

Teisė į asmens duomenų kopijas 

Kai leidžia įstatymai, jūs galite turėti teisę susisiekti su mumis ir paprašyti mūsų apie jus turimų 
asmens duomenų kopijų. Prieš atsakydami į jūsų prašymą mes galime paprašyti jūsų: 1. 
patvirtinti savo tapatybę ir 2. pateikti daugiau detalių, kad mes galėtume geriau atsakyti į jūsų 
prašymą. 

Vaikų asmens duomenys 

Mūsų platformos neskirtos pasiekti vaikus iki 13 metų amžiaus. Mes sąmoningai nerinksime ar 
netvarkysime vaikų asmens duomenų per mūsų Platformas.  

Trečiųjų šalių prekės ir paslaugos 

Mes nesiųsime jums informacijos, susijusios su trečiųjų šalių prekėmis ir paslaugomis už Clear 
Channel ribų, nebent to būtų konkrečiai paprašyta. 

Trečiųjų šalių tinklalapiai 

Kai nuorodos iš mūsų Platformų pateikiamos ne Clear Channel tinklalapiams, mes nesame 
atsakingi už šiuos tinklalapius ir nesiekiame patvirtinti pasiektų tinklalapių. Šiuos trečiųjų šalių 
tinklalapius reglamentuoja skirtingos naudojimo sąlygos (įskaitant privatumo pranešimus) ir jūs 
vienas esate atsakingas už tokio tinklalapio žiūrėjimą ir panaudojimą pagal galiojančias 
naudojimo sąlygas. Mes neatsakome už tai, kaip jūsų asmens duomenis tvarko tokių trečiųjų 
šalių tinklalapiai. Šis Informacinis pranešimas tokių tinklalapių neapima.  

 

Asmens duomenų apsauga 

Jūsų asmens duomenys (ir komercinė informacija) bus tiek konfidenciali ir apsaugota, kiek tik 
įmanoma. Mes naudojame tam skirtas technines ir organizacines priemones, atitinkančias mūsų 
teisines prievoles ir standartinę industrijos praktiką. Dar daugiau, kaip reikalauja Europos 
bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (2016), mes laikomės griežtų apsaugos procedūrų 
mums suteiktų asmens duomenų saugojimui ir atskleidimui, kad kiek įmanoma užkirstume kelią 
neteisėtai prieigai. 

Mes naudojame savo verslo sektoriaus standartinę praktiką, kad apsaugotume jūsų asmens 
duomenų konfidencialumą, įskaitant ugniasienes ir saugiųjų jungčių lygmenį (SSL). Mes 
traktuojame jūsų asmens duomenis kaip turtą, kuris privalo būti apsaugotas nuo praradimo, 
pakeitimo, sunaikinimo ir neteisėtos prieigos ir kuriam mūsų darbuotojai privalo taikyti 
konfidencialumą, todėl mes naudojame įvairią apsaugos techniką jūsų asmens duomenų 
apsaugai nuo neteisėtos Clear Channel vidaus ir išorės vartotojų prieigos. Mes taip pat 
naudojame vidaus apsaugos priemones vartotojų prieigai prie asmens duomenų apribojimui, kad 
prieigą prie asmens duomenų turėtų tik tie darbuotojai, kuriems ji būtina, kad jie galėtų vykdyti 



 

 

konkrečią funkciją. Neįmanoma visiškai garantuoti saugumo, tačiau mes įsipareigojame imtis 
tinkamų veiksmų pažeidimų atvejais.  

 
Asmens duomenų perdavimas 

Trečiosios šalys 

Mes neperduosime identifikuojamų, neagreguotų asmens duomenų trečiosioms šalims, išskyrus 
trečiosios šalies duomenų tvarkytojus pagal duomenų tvarkymo sutartį, kuri atkartoja šio 
Informacinio pranešimo sąlygas, kai yra būtina įtraukti trečiosios šalies paslaugos teikėją 
sutartiniams įsipareigojimams vykdyti arba kai to reikalauja įstatymai. 

Duomenų perdavimas duomenų valdymo vidaus grupėje 

UAB “Clear Channel Lietuva” yra viena iš verslo grupių, kuriai vadovauja vedančioji įmonė Clear 
Channel International Limited, registruotas adresas 33 Golden Square, London W1F 9JT. 
Motininės Clear Channel International bendrovės yra iHeart Media Communications ir Clear 
Channel Outdoor Holdings, abi yra viešai listinguojamos JAV bendrovės. Kartais gali būti būtina 
perduoti asmens duomenis, kuriuos turi UAB “Clear Channel Lietuva”, vedančiajai įmonei ir jos 
motininėms bendrovėms kartu su jų duomenų tvarkytojais mūsų teisėtiems interesams užtikrinti.  

Perdavimas už Europos Sąjungos ribų 

Ne Europos Sąjungos valstybės gali turėti duomenų apsaugos įstatymus, kurie yra mažiau 
apsaugoti negu šalies, kurioje gyvenate, įstatymai. Tokiais atvejais (pvz., JAV atveju) duomenų 
perdavimą reglamentuoja standartiniai sutarties straipsniai, susiję su asmens duomenų 
perdavimu už Europos Sąjungos ribų (arba už ribų jurisdikcijų, kurias Europos Sąjunga vertina 
kaip pakankamas duomenų privatumui). Mes neperduosime jūsų duomenų už Europos Sąjungos 
ribų ne dėl šiame Informaciniame pranešime nurodytų priežasčių, nebent to iš mūsų reikalautų 
galiojantys įstatymai. 

Pardavimas ar sujungimas 

Jei Clear Channel ar jos turtas yra parduodami kitai už Clear Channel ribų esančiai įmonei ar yra 
sujungiamas su šia kita įmone, jūs turėtumėte tikėtis, kad kai kurie ar visi Clear Channel surinkti 
asmens duomenys gali būti perduoti pirkėjams/išliekančiai bendrovei. Jei taip įvyktų, mes 
sieksime įpareigoti įsigyjančiąją bendrovę naudoti visus perduotus asmens duomenis pagal 
galiojančius įstatymus ir šį Informacinį pranešimą, bet mes negalime garantuoti, kad įsigyjančioji 
bendrovė prisiims šį įsipareigojimą ar jo laikysis. 

Asmens duomenų išsaugojimas 

Jei esate pateikęs mums asmens duomenis, jūsų asmens duomenys bus saugojami mūsų 
santykių su jumis laikotarpį, galiojančių įstatymų nustatytą laikotarpį, ar kitą pagrįstą laikotarpį (ir 
mes bei mūsų trečiosios šalies duomenų tvarkytojai pataisys ar panaikins jūsų asmens 
duomenis, kai jie taps nebebūtini). 

Slapukai 

Kokius ir kodėl naudojame slapukus ir kokį poveikį jie turi jums 

Slapukas yra mažatekstis failas, kuris paprastai sudarytas iš raidžių ir skaičių (su ID žyma) ir 
kuris gali būti uždėtas ant jūsų kompiuterio ar mobiliojo prietaiso jums gavus priėjimą prie mūsų 



 

 

Platformų. Slapukai paprastai leidžia tinklui atpažinti jūsų prietaisą ir naršymo veiklą, jeigu 
grįžtate prie jo arba jei jus lankotės kitame tinklalapyje, kuris atpažįsta tuos pačius slapukus. 

Įvairūs slapukai atlieka įvairias funkcijas. Kai kurie padeda jums naviguoti po puslapius, 
“išsaugodami pasirinkimų” informaciją ir paprastai padeda lengviau naudotis tinklalapiu. Kiti 
identifikuoja galimai jus dominančius produktus, prekes ar paslaugas ir yra naudojami jums 
pritaikytai reklamai pateikti 

Kai jūs lankotės mūsų Platformose:   

Nuolatiniai slapukai leidžia mūsų tinklalapiui atpažinti jus, kai grįžtate į mūsų puslapį kitą 
kartą. Tai suteikia mums naudingą analitinę informaciją, padedančią mums optimizuoti savo 
tinklalapį ir jūsų apsilankymus. 

Vienkartiniai slapukai egzistuoja tik jūsų konkretaus apsilankymo laikotarpį esant 
atidarytai naršyklei.  Jie neišsaugojami jūsų kietajame diske ir ištrinami jums išėjus iš tinklo 
naršyklės. 

Bendra informacija apie slapukus pateikta direct.gov.uk . 

[SLAPUKŲ PANAUDOJIMO PAVYZDYS: Google Analytics 

Mes naudojame šios rūšies slapukus, kad galėtume suprasti, kaip naudojamas mūsų tinklalapis 
ir kad padėtume vartotojui geriau juo naudotis. Visi vartotojo duomenys yra anonimiški. 

Nuolatiniai slapukai 

Vienkartiniai slapukai 

Socialiniai mygtukai 

Daugelyje mūsų tinklalapio puslapių jūs pamatysite "socialinius mygtukus". Jie jums leidžia 
pasidalinti mūsų puslapiais ar juos pažymėti. 

Tokie socialinės medijos puslapiai kaip Twitter, Google, Facebook ir LinkedIn gali rinkti 
informaciją apie jūsų internetinę veiklą. Jie gali užfiksuoti jūsų apsilankymą mūsų Platformose ir 
konkrečiuose puslapiuose, kuriuose esate, jei jūs esate prisijungę prie mūsų paslaugų, netgi jei 
jūs nepaspaudžiate mygtuko. 

Patartina patikrinti kiekvieno iš šių puslapių privatumo ir slapukų politiką, kad pamatytumėte, kaip 
tiksliai jie naudoja jūsų informaciją ir kaip išeiti ar ištrinti šią informaciją. 

Išsamesnė informacija 

1. Facebook slapukai  

2. Twitter slapukai  

3. Google slapukai  

4. LinkedIn cookies  
 

Slapukų valdymas rankiniu būdu 

Yra keli būdai, kuriais jūs galite rankiniu būdu valdyti slapukus savo kompiuteryje/kitame 
prietaise. Daugiau informacijos rasite About Cookies website. 



 

 

Jei jūs prisijungiate prie Interneto iš daugiau kaip vieno kompiuterio/prietaiso, svarbu užtikrinti, 
kad kiekviena naršyklė būtų sukonfigūruota taip, kad atitiktų jūsų slapukų pasirinkimus. 

Neatsekite 

Jei  jūs norite užblokuoti visus slapukus visam laikui, galite tam tikslui nustatyti savo naršyklę. 
Svarbu pažymėti, kad slapukų užblokavimas gali lemti netinkamą kai kurių mūsų puslapio dalių 
veikimą. Tai gali pabloginti jūsų naršymo patirtį.  

Mūsų Platformos laikosi DNT: naudojamas 1 signalas kaip galiojantis naršyklės nustatymas, 
perduodantis jūsų pasirinkimą. 

Kaip Clear Channel prašo slapukų sutikimo? 

Clear Channel laikosi galiojančių slapukų įstatymų. Kai pirmą kartą įeisite į mūsų Platformą, 
pasirodys iššokantis langas. Taip jūsų paklausiama, ar jūs sutinkate su slapukais. Jei jūs 
nesutinkate su slapukais, jie bus išjungti jūsų vardu. Jūs taip pat galite laisvai neutralizuoti 
slapukus bet kuriuo metu per savo naršyklės nustatymus (daugiau informacijos, kaip tai padaryti, 
pateikta, “kaip ištrinti slapukus adresu www.allaboutcookies.org/cookies 

Jei pasirenkate neutralizuoti slapukus, perspėjame, kad kai kurios mūsų Platformos dalys gali 
veikti netinkamai ir tikėtina, kad jūsų Platformos naudojimas nebus skaičiuojamas ir matuojamas 
kaip aprašyta pirmiau, taigi mes negalėsime atsižvelgti į jūsų veiksmus analizuodami duomenis 
ar norėdami pagerinti mūsų paslaugą šios analizės pagrindu. 

Susisiekite su mumis 

Jei norėtumėte pateikti savo pastabas, skundus, paklausimus ar jei turėtumėte klausimų apie šį 
Informacinį pranešimą, savo teises, Platformą, mūsų rinkodaros ir reklamos medžiagą, produktus 
ar paslaugas, kurias mes teikiame, jūs galite susisiekti su Clear Channel vyriausiuoju privatumo 
darbuotoju elektroniniu paštu ar kreiptis raštu į Privatumo biurą šiuo adresu: 

The Chief Data Privacy Officer  

Privacy Office 

Clear Channel International 

33 Golden Square 

London, UK 

W1F 9JT  

Email: mydata@clearchannel.com 

Jūs taip pat galite susisiekti su Duomenų apsaugos institucija. Clear Channel duomenų apsaugą 
reglamentuoja įstaiga UK Information Commissioner’s Office , su kuria galite susisiekti čia.  

Šio Informacinio pranešimo pakeitimai 

Šis Informacinis pranešimas bus periodiškai peržiūrimas siekiant užtikrinti jo atitiktį 
galiojantiems įstatymams.  

Mes pasiliekame visas nuosavybės į mūsų renkamą informaciją teises. Mes pasiliekame teisę 
pakeisti, modifikuoti, papildyti ar pašalinti šio Informacinio pranešimo nuostatas. Visi šio 



 

 

Informacinio pranešimo pakeitimai bus skelbiami čia, ir mes skatiname jus karts nuo karto jį 
pasitikrinti.  

Galiojanti teisė 

Šis Informacinis pranešimas reglamentuojamas ir sudaromas pagal Angliojos teisę. 

 


