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Kuriam Clear Channel bendrovės subjektui taikomas šis pranešimas?  

Šis Duomenų privatumo ir slapukų pranešimas („Pranešimas“) taikomas Clear Channel International 

bendrovės svetainėms, įskaitant www.clearchannelinternational.com, registruotai adresu: 33 Golden  

Square, Londonas W1F 9JT, Jungtinė Karalystė; ir bet kurioms kitoms Clear Channel International 

grupės dukterinių ar asocijuotų bendrovių svetainėms, kurias galima peržiūrėti čia („Clear Channel“, 

„mes“, „mus“ ar „mūsų“), o taip pat bet kokioms mobiliųjų telefonų programoms, internetinėms 

formoms ir registracijoms, prekėms ar paslaugoms ar socialinės žiniasklaidos svetainėms, 

valdomoms Clear Channel bendrovės, kur pateikiama nuoroda į šį pranešimą (atskirai „Platforma“ ir 

kartu „Platformos“).  

Kiekvieną platformą valdo atskiras Clear Channel bendrovės subjektas, kaip yra apibrėžta naudojimo 

sąlygose.  

Kodėl šis pranešimas yra svarbus?  

https://www.clearchannelinternational.com/contact-us/markets
https://www.clearchannelinternational.com/contact-us/markets
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Clear Channel bendrovė yra įsipareigoję apsaugoti jūsų asmeninius duomenis pagal mūsų vidaus 

politiką ir taikomus Europos įstatymus.  

Šis pranešimas informuoja jus apie mūsų praktiką, susijusią su asmeninių duomenų, kuriuos jūs 

pateikiate mums per mūsų platformas sąsajoje su bet kokiomis mūsų vykdomomis reklaminėmis 

akcijomis, konkursais, pasiūlymais ar rinkodaros kampanijomis arba kurias jūs teikiate dėl 

potencialaus įdarbinimo mūsų bendrovėje, rinkimu, naudojimu ir atskleidimu. Jame taip pat 

aprašomos jūsų duomenų apsaugos teisės, įskaitant teisę prieštarauti tam tikram duomenų tvarkymui, 

atliekamam Clear Channel bendrovės. Daugiau informacijos apie jūsų teises ir kaip jomis naudotis yra 

pateikta skyrelyje „Jūsų teisės“.  

Asmeniniai duomenys - tai asmeninė informacija, kuri identifikuoja jus kaip asmenį arba yra 

susietinia su asmeniu, kurio tapatybė gali būti nustatyta, kaip yra apibrėžta attitinakmuose Europos 

įstatymuose (ir ypač Bendrajame duomenų apsaugos reglamente).  

Kaip ir kodėl surenkame asmeninius duomenis?   

Duomenų valdytojas yra Clear Channel International bendrovė.  

Jūsų asmeninius duomenis galime rinkti šiomis aplinkybėmis:  

1. Gavę jūsų sutikimą  

   

• jums prisiregistruojant prie mūsų rinkodaros sąrašų, (socialinės žiniasklaidos puslapių, 

reklaminės kampanijos, konkursai, pasiūlymai ar rinkodaros kampanijų pranešimai (kartu 

„Rinkodara ir akcijos“) jums bus pateikti per socialinės žiniasklaidos svetaines, el. paštu, paštu 

ar kitais komunikacijos kanalais) ir   

• jei nusprendžiate aktyviai įsitraukti į patirtinę rinkodaros kampaniją naudodamiesi, pavyzdžiui, 

interaktyviame skelbime ar konkurse nurodytu QR kodu, ir mes turime žinoti jūsų tapatybę 

arba paprašyti jūsų kontaktinės informacijos, mes prašysime jūsų sutikimo ir prašydami jo 

pranešime jums, kaip mes naudosime jūsų duomenis.  

  

2. Siekdami vykdyti mūsų sutartinius įsipareigojimus:  

  

• remdamiesi mūsų nustatytomis sąlygomis, kai jūs registruojatės mūsų prekėms ar paslaugoms 

gauti;  

• siekiant patvirtinti jūsų tapatybę;  

• kai registruojatės į Clear Channel bendrovės rengiamą renginį;  

• siekiant teikti klientų aptarnavimo paslaugas, susijusias su mūsų prekėmis ir paslaugomis;  

• sudarant turto nuomos ar panašius susitarimus ir  

• jei kreipiatės į Clear Channel bendrovę dėl darbo, mums gali tekti imtis būtinų priemonių prieš 

sudarant su jumis darbo sutartį, pavyzdžiui, patikrinti, ar esate įgiję kvalifikaciją ar turite teisę 

dirbti toje šalyje, kurioje kreipėtės dėl darbo.  

  

3. Mūsų teisėtais verslo interesais, kurie apima:  
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• siųsti jums pranešimus apie rinkodarą ir akcijas, jei mums nereikia jūsų sutikimo;  

• suteikti jums prieigą prie jūsų prašomų prekių ir paslaugų ar konkrečios jūsų prašomos 

medžiagos ar informacijos iš mūsų platformų;  

• apdoroti jūsų atsiliepimus ir atsakymus per klientų apklausas, konkursus, pasiūlymus ar 

klausimynus;  

• įrašyti telefono pokalbius mokymo ir (arba) stebėjimo tikslais;  

• peržiūrėti jūsų pateiktus klausimus, kad galėtume geriau jums padėti arba ištirti jūsų pateiktus 

skundus;  

• tobulinti mūsų platformų administravimo tendencijų analizės paslaugas;  

• stebėti mūsų įvairovę ir inkliuzyvumą;  

• padėti jus identifikuoti administraciniais tikslais;  

  

4. Atitikties, teisės aktų ar normų laikymosi tikslais:  

  

• patikrinti jūsų tapatybę įdarbinimo tikrinimo proceso sudėtyje ir pinigų plovimo reglamentavimo 

tikslais;  

• pranešti atitinkamai institucijai apie bet kokią veiklą, kuri, mūsų manymu, pažeidžia  

atitinkamus įstatymus ar kitus teisės aktus; 

• esminių interesų apsaugai ir informacijos saugumui, sukčiavimo prevencijai ir paslaugų 

teikimui (pavyzdžiui, piktnaudžiavimo paslauga valdymui); 

• laikytis ES ar valstybių narių įstatymų, susijusių su nusikalstamų veikų prevencija, tyrimu, 

aptikimu ar patraukimu baudžiamojon atsakomybėn ar grėsmės visuomenės saugumui 

prevencijai. 

 

 

  

Kokius asmeninius duomenis mes renkame?  

Asmeninių duomenų rūšys  

Asmeniniai duomenys, kuriuos galime apdoroti, apima žemiau pateikiamus informacijos derinius, 

tačiau jais neapsiriboja:  

• jūsų vardas ir pavardė, pašto adresas, el. pašto adresas, telefono numeris, profesija ir kita 

kontaktinė informacija;  

• jei esate nekilnojamo turto savininkas, išsami informacija apie jūsų nuosavybės teises;  

• neskelbtini asmeniniai duomenys, tokie kaip rasė ar lytis, kai kreipiatės dėl darbo mūsų 

bendrovėje – prašom skaityti toliau pateikiamą Neskelbtinų asmeninių duomenų skyrių;  

• kaip apie mus sužinojote;  

• informacija apie skundus;  

• bet kokią informaciją, kurią jūs galite mums pateikti savanoriškai užpildydami bet kokią formą 

mūsų platformose; pvz., „laisvo teksto“ langeliai mūsų platformose (t. y. tuščios vietos, kuriose 

galite laisvai rašyti komentarus);  
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• jūsų santykiai su mumis, įskaitant informaciją apie jūsų asmeninius ar profesinius interesus, 

poreikius ar nuomones, demografinius rodiklius, patirtį su mūsų prekėmis ar paslaugomis bei 

kontaktinius pageidavimus;  

• jei kreipiatės dėl darbo, jūsų gyvenimo aprašymas ir visa jūsų gyvenimo istorijos informacija, 

kurią galime gauti iš rekomendacijas suteikiančių asmenų, iš jūsų „LinkedIn“ profilio, 

įdarbinimo agentūros, su kuria dirbate (jei tokia yra);  

• informacija apie finansines ar apskaitos operacijas, jūsų atliktas mūsų platformose ar kitaip, 

įskaitant kredito/debeto kortelių informaciją, atsiskaitymo informaciją ir (arba) pristatymo 

adreso informaciją (jei už ką nors mokate mūsų interneto svetainėse) ir (arba)  

• demografinė ir kontaktinė informacija iš kitų šaltinių, tokių kaip viešosios duomenų bazės, 

bendri rinkodaros partneriai, socialinės žiniasklaidos platformos (įskaitant iš žmonių, su kuriais 

esate draugai ar esate kitaip susieti) ir iš kitų trečiųjų šalių;  

• techninė informacija, įskaitant informaciją apie vietą, interneto protokolo (IP) adresą, 

naudojamą kompiuteriui prijungti prie interneto, prisijungimo informaciją, naršyklės tipą ir 

versiją, laiko juostos nustatymą, naršyklės papildinių tipus ir versijas, operacinę sistemą ir 

platformą.  

• jūsų naršymas internete mūsų platformose, įskaitant vienodus išteklių ieškiklių (URL) 

paspaudimų srautus į, per ir iš mūsų platformų ar socialinės žiniasklaidos kanalų (įskaitant 

datą ir laiką), atsisiuntimo klaidos, tam tikrų puslapių apsilankymų ilgis, puslapio sąveikos 

informacija (pvz., slinkties, paspaudimų ir pelės žymeklių), elektroninio pašto rinkodaros 

sąveika (įskaitant tai, ar atidaromas el. laiškas ir kiek kartų jis atidaromas); ir metodai, 

naudojami naršant nuo puslapio; ir bet kokie įrenginiai, kuriuos naudojote, norėdami pasiekti 

mūsų prekes ir paslaugas (įskaitant jų gamintoją, modelį ir operacinę sistemą, IP adresą, 

naršyklės tipą ir mobiliojo prietaiso identifikatorius).  

  

Tam tikromis aplinkybėmis mes prašome papildomų asmeninių duomenų, kurie padėtų mums pateikti 

jums tinkamiausią atsakymą. Jei nepateiksite prašomų asmeninių duomenų, jūsų prieiga prie 

paslaugos ar mūsų galimybės jums padėti jums gali būti apribotos.  

Neskelbtini ar „specialios kategorijos“ asmeniniai duomenys 

„Neskelbtini arba „specialios kategorijos“ asmeniniai duomenys“ reiškia asmeninius duomenis, 

kurie gali būti susiję su: jūsų rasine ar etnine kilme, politinėmis pažiūromis, naryste profesinėse 

sąjungose, fizine ar psichine sveikatos būkle arba genetiniais ar biometriniais duomenimis, kurie 

identifikuoja būtent jus, jūsų lytiniu gyvenimu ar seksualine orientacija, religiniais ar filosofiniais 

įsitikinimais ir bet kokiu nusižengimu teisėtvarkai ar kaltiniamais nusižengimu ar su tuo susijusiais 

teismo procesais. Jei pateiksite neskelbtinus asmeninius duomenis, mes juos saugosime saugiai ir 

pagrįstą laiką, ir naudosime šią informaciją tik tais tikslais, kuriems ji buvo numatyta. 

Jei jūsų vietos įstatymai leidžia, mes galime jūsų paprašyti savanoriškai pateikti asmeninius duomenis 

apie savo rasę, religiją ir kitus neskelbtinus asmeninius duomenis Clear Channel bendrovės 

įdarbinimo proceso sudėtyje, siekiant paprašyti stebėti mūsų lygybės ir įvairovės įsipareigojimų 

vykdymą (jūs visada galite atsisakyti juos pateikti).  

Kai tai leidžiama ar reikalaujama pagal įstatymus (kurie gali skirtis priklausomai nuo jurisdikcijos), mes 

galime jūsų paprašyti patiems deklaruotumėte savo dabartinę sveikatos būklę, kad mes galėtumėte 
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sutekti jums prieigą prie mūsų patalpų, laikydamiesi vyriausybės visuomenės sveikatos gairių. Mes 

reguliariai prižiūrime savo procedūras, kad įsitikintume, jog jos atitinka jūsų jurisdikcijoje taikomas 

rekomendacijas.  

Jei iš mūsų bus reikalaujama kokiais nors tikslais tvarkyti jūsų neskelbtinus asmeninius duomenis, 

mes paprašysime jūsų pateikti atvirą sutikimą tai atvejais, kai to reikalauja įstatymai.  

„Neskelbtini arba „Specialiosios kategorijos“ asmeniniai duomenys“ yra asmeniniai duomenys, 

kurie gali būti susiję su: rasine ar etnine kilme, politiniai įsitikinimais, naryste profesinėse sąjungose, 

fizine ar psichine sveikata ar genetiniais ar biometriniais duomenimis, kurie padeda jus identifikuoti, 

jūsų lytiniu gyvenimu, seksualine orientacija, religiniais ar filosofiniais įsitikinimais ir bet kokio 

nusikaltimo įvykdymu ar tariamu įvykdymu ar su tuo susijusiu teismo proceso. Jei mums pateiksite 

neskelbtinus asmeninius duomenis, mes juos laikysime saugiai ir tik pagrįstą laiką, ir šią informaciją 

naudosime tik tais tikslais, kuriais ji buvo suteikta.  

                                                Auditorijos elgesio įvertinimas 

 

Anonimizuotų duomenų naudojimas  

Mes galime nusipirkti arba rinkti anoniminius suvestinius duomenų rinkinius, susijusius su mūsų lauko 

reklamos vykdymu (pvz., lauko reklamos stenduose, gatvėse, keliuose, greitkeliuose, tranzitinėse 

vietose ir t.t), arba anonimizuotus ir apibendrintus sandorių ir pirkimų duomenis iš duomenų teikėjų. 

Tai darome reklamuotojų vardu norėdami geriau suprasti žmonių, kurie matys mūsų reklamuojamus 

skelbimus tipus. Mes nesiekiame analizuoti asmeninių duomenų.  

Programinės įrangos kūrimo rinkiniai (SDK) ir mobiliojo ryšio duomenys 

Kartais mes bendradarbiaujame su duomenų partneriais, kurie naudoja iš programinės įrangos 

kūrimo rinkinių (SDK), esančių programėlėse, gautus duomenis, GPS duomenis ar kitus duomenis, 

gautus iš mobiliojo įrenginio IP adreso (jei vartotojas sutiko, kad šie duomenys būtų bendrinami). Šie 

pateikti duomenys padeda mums daugiau sužinoti apie didelio masto auditorijos elgesį. 

Korinio transliavimo funkcija ir programinės įrangos kūrimo rinkinių (SDK) duomenys 

Vartotojams pateikus sutikimą, mobiliųjų telefonų tinklai gali pateikti įžvalgas, pagrįstas anoniminiais ir 

apibendrintais duomenimis iš trikampės korinio transliavimo funkcijos, esančios mobiliuosiuose 

telefonuose, naudojančiuose jų tinklą. Tokios įžvalgos padeda mums daugiau sužinoti apie grupinį 

auditorijos elgesį šalia reklamos vietų. 

„SDK“ reiškia „Programinės įrangos kūrimo rinkinys“. Tai kodo dalis, įmontuota programėlėje, 

kuri padeda tai programėlei rinkti duomenis apie geografinę vietą ir kitus statistinius duomenis. 

Vartotojui įdiegus tokias programėles savo įrenginyje, jie turi pasirinkimą suteikti sutikimą, kad būtų 

galima rinkti ribotus jų duomenų elementus, įskaitant asmeninius duomenis, kad būtų pagerintas jų 

programėlės naudojimas ir kad jais galėtume pasidalinti su programėlių teikėjo komerciniais 

partneriais. Vartotojai gali bet kada atšaukti savo sutikimą dalytis duomenimis programėlės 

nustatymuose. 
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„Clear Channel“ bendrovė gauna anonimizuotus ir apibendrintus duomenų rinkinius iš kruopščiai 

parinktų BDAR nuostatas atitinkančių duomenų apsaugos partnerių, kurie mums padeda, o mūsų 

duomenų partneriai geriausiai supranta vartotojų demografiją ir dalyvavimą tikrajame pasaulį. 

  

Geotvėrimas (įskaitant antrinį mobilaus ryšio nukreipimą)  

„Geotvėrimas“ - tai vieta pagrįsta paslauga, kai programėlė ar kita programinė įranga naudoja GPS, RFID 

(radio dažnių identifikavimo), bevielio interneto ar korinio ryšio duomenis iš anksto užprogramuotam 

veiksmui suaktyvinti, kai mobilusis įrenginys arba radio dažnių identifikavimo žymė kerta virtualią ribą, 

nustatytą aplink geografinę vietą, vadinamą geotvėrimu.  

Daugelyje „Clear Channel“ reklaminių stendų yra įdiegti žiniatinklio indikatoriai (Beacons). Šie 

žiniatinklio indikatoriai pasyviai perduoda vietos signalą geotvėrimo viduje, kurį gali aptikti mobilieji 

prietaisai. Jei naudodamiesi programėle arba per savo prietaiso nustatymus suteikėte leidimą savo 

mobiliajam įrenginiui prisijungti prie žiniatinklio indikatorių, tuomet jums patekus į žiniatinklio 

indikatoriaus geotvėrimo zoną jūsų mobilusis įrenginys gali pabandyti prisijungti prie žiniatinklio 

indikatoriaus, įrengto mūsų reklaminiuose stenduose, ir su tais indikatoriais pasidalinti savo 

geografine informacija. 

„Clear Channel“ bendrovė ir mūsų verslo partneriai gali naudoti šią informaciją auditorijos elgesiui 

suprasti, o verslo partneriai į sutikimą pateikusius įrenginius gali siųsti tikslinius pranešimus, susijusius 

su netoliese esančių reklamų turiniu, kai šie įrenginiai yra šalia mūsų stendų. Vartotojai gali bet kada 

atšaukti savo sutikimą dalytis geolokacijos duomenimis su žiniatinklio indikatoriais savo telefonų 

nustatymuose. Jei nesate pateikę sutikimo, kad mobilieji įrenginiai bendrintų duomenis, jie nebus 

bendrinami. 

Visi duomenys, kuriuos naudoja „Clear Channel“ partneriai arba kuriais partneriai dalijasi su „Clear 

Channel“, yra apibendrinti ir anonimiški, mes nelaikome informacijos apie asmenis, taip pat 

neatpažįstame, nesekame, neprofiliuojame ir netaikome atskirų žmonių. 

  

Kompiuterinio matymo programinė įranga mūsų reklaminuose stenduose  

Kompiuterinio matymo programinė įranga yra standartiškai naudojama lauko reklamos srityje (pvz., 

lauko reklamos stenduose, gatvėse, keliuose, greitkeliuose, tranzitinėse vietose ir t.t). Kai naudojama 

kompiuterinio matymo technologija, įskaitant atvejus, kai ji naudojama reklaminėms „Clear Channel“ 

bendrovės ar jos partnerių kampanijoms, įjungiama ekrane įmontuota kamera, kuri gali atpažinti 

pagrindines žmonių,  žiūrinčių į ekraną, savybes (pavyzdžiui, ji gali aptikti judėjimą priešais ekraną 

arba asmens ūgį, lytį ar plaukų spalvą ir pan.), kad labiau pritaikytų jūsų matomą reklamą. Pvz., 

interaktyviame reklamos skelbime reklamuojami akiniai gali būti demonstruojami vyro ar moters, 

atsižvelgiant į ekraną žiūrinčio asmens lytį, arba toks reklamos skelbimas gali judėti priklausomai nuo 

priešais esančio žmogaus judesių. Jis taip pat gali užfiksuoti akivaizdžias teigiamas reakcijas į mūsų 

reklamas (pvz., kiek laiko asmuo žiūrėjo reklamą ar veido išraiškas). 

Jei „Clear Channel“ bendrovė ar mūsų partneriai naudoja kompiuterinio matymo technologiją, visi 
tokios technologijos užfiksuoti asmeniniai duomenys yra fiksuojami ir saugomi tik laikinai. Naudojamai 
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programinei įrangai taikoma griežta deidentifikacija, informacijos saugumas ir beveik nedelsiamas 
atminties ištrinimas. Mes bendradarbiaujame su programinės įrangos tiekėjais, kuriems buvo atliktas 
poveikio duomenų privatumui įvertinimas ir kurie pasirašė sutikimą laikytis taikomų duomenų 
apsaugos teisės aktų. „Clear Channel“ bendrovė nesiekia jūsų identifikuoti kompiuterinio matymo 
programinės įrangos pagalba. Mūsų nedomina asmenų profiliavimas. Mes ir mūsų duomenų 
partneriai anonimizuojame ir kaupiame visą informaciją į didelio masto duomenų rinkinius, kad mūsų  
užsakovų vardu geriau suprastume demografinės auditorijos reakcijas į mūsų reklamas. 

 

Jūsų teisės  

Pagal BDAR ir kitus taikomus įstatymus jūs turite teises kontroliuoti savo asmeninių duomenų 

tvarkymą. Šios teisės apima (priklausomai nuo teisinių ir norminių reikalavimų):  

Teisė ištaisyti asmeninius duomenis  

Jei mums pranešite, kad jūsų asmeniniai duomenys nebėra teisingi, mes juos pakeisime arba 

atnaujinsime (jei tai įmanoma ir teisėta).  

Teisė ištrinti asmeninius duomenis arba apriboti asmeninių duomenų tvarkymą   

Tam tikromis aplinkybėmis jūs galite mūsų paprašyti ištrinti jūsų asmeninius duomenis arba apriboti 

jūsų asmens duomenų tvarkymą, pavyzdžiui, kai mums jų nebereikia arba kai jūs atšaukiate savo 

sutikimą (jei jūsų duomenis tvarkome remdamiesi jūsų sutikimu). Jei jūsų duomenimis buvome 

pasidalinę su kitais, kai įmanoma, pranešime trečiosioms šalims apie ištrynimą.  

Teisė atsiimti sutikimą     

Jūs turite absoliučią teisę bet kuriuo metu atsisakyti tiesioginės rinkodaros ar profiliavimo, kurį 

vykdome vykdydami tiesioginę rinkodarą. Jei kada nors buvote sutikę, kad mes tvarkytume jūsų 

asmeninius duomenis aukščiau aprašytomis aplinkybėmis ar tikslais, ir nebenorite, kad jūsų 

asmeniniai duomenys būtų tvarkomi tokiu būdu, galite atsisakyti registracijos paspausdami bet kurią 

registracijos nutraukimo parinktį arba elektroniniu paštu mydata@clearchannelint.com  

Teisė į duomenų perkeliamumą   

Jūs galite mūsų paprašyti suteikti jūsų asmeninius duomenis (kuriuos jūs mums suteikėte arba kuriuos 

mes stebėjome per jūsų veiklą mūsų platformose) paprastai naudojamu ir mašininio skaitymo formatu, 

kad galėtumėte nusiųsti juos kitam valdytojui.  

Teisė prieštarauti duomenų tvarkymui  

Tam tikromis aplinkybėmis jūs galite nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys tam tikromis 

aplinkybėmis (ypač tais atvejais, kai mums nereikia tvarkyti jūsų duomenų sutartiniams ar kitiems 

teisiniams reikalavimams vykdyti, arba kai mes naudojame duomenis tiesioginei rinkodarai, jei jų 

tvarkyme nesiremiame jūsų sutikimu).  
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Teisės, susijusios su automatizuotu sprendimų priėmimu ir profiliavimu  

Jūs turite teisę nesutikti, kad jums būtų taikomas sprendimas, grindžiamas tik automatizuotu tvarkymu 

ar profiliavimu, kuris jums turi teisinį ar panašų reikšmingą poveikį. Tokio tipo sprendimus priimame tik 

tada, kai sprendimas yra būtinas sudarant ar vykdant sutartį; arba leidžiami pagal mums taikomus 

Europos Sąjungos ar valstybių narių įstatymus; arba remiantis jūsų atviru sutikimu. Mes visada jums 

pranešime, ar mes vykdome tokią veiklą naudodamiesi jūsų asmeniniais duomenimis.  

Teisė prieiti prie asmeninių duomenų  

Kur leidžia įstatymai, jūs turite teisę susisiekti su mumis ir paprašyti savo asmeninių duomenų, kuriuos 

turime, kopijos. Prieš atsakydami į jūsų prašymą, mes galime paprašyti (i) patikrinti jūsų tapatybę ir (ii) 

pateikti papildomos informacijos, kad galėtume geriau atsakyti į jūsų prašymą.  

Šios teisės gali būti apribotos, pavyzdžiui, jei vykdant jūsų prašymą būtų atskleisti kito asmens 

asmeniniai duomenys, jei jie pažeistų trečiosios šalies teises (įskaitant mūsų teises) arba jei 

paprašytumėte ištrinti informaciją, kurią mes privalome laikyti pagal įstatymus ar kuriems laikyti turime 

įtikinamų teisėtų interesų. Atitinkamos išimtys pateikiamos ir BDAR, ir į 2018 m. Duomenų apsaugos 

įstatymą. Atsakydami į jūsų pateiktą prašymą, mes jums pranešime apie atitinkamas išimtis, kuriomis 

remiamės.  

Norėdami pasinaudoti bet kuria iš šių teisių arba gauti kitos informacijos, pavyzdžiui, teisėtų interesų 

pusiausvyros testo kopiją, galite susisiekti su mumis naudodamiesi toliau pateikta informacija.  

Jei jums reikia daugiau informacijos apie jūsų teises ar tai, kaip mes naudojamės jūsų asmeniniais 

duomenimis, susisiekite su mumis adresu mydata@clearchannelint.com. Jei turite neišspręstų 

klausimų, jūs turite teisę skųstis ES duomenų apsaugos institucijai toje šalyje, kurioje gyvenate, 

dirbate ar kur, jūsų manymu, galėjo įvykti pažeidimas.  

Asmeniniai vaikų duomenys   

Mūsų platformos nėra skirtos taikyti vaikams, jaunesniems nei 16 metų. Mes sąmoningai nerinksime ir 

neapdorosime asmeninių duomenų, priklausančių vaikams, per mūsų platformas.  

Trečiųjų šalių prekės ir paslaugos  

Mes nesiųsime jums informacijos, susijusios su trečiųjų šalių prekėmis ir paslaugomis iš už Clear 

Channel bendrovės ribų, nebent tam būtų pateiktas specialus prašymas.   

Trečiųjų šalių tinklalapiai  

Kai nuorodos iš mūsų platformų yra pateikiamos ne Clear Channel bendrovės svetainėse, mes 

neatsakome už tas svetaines ir tai nereiškia, kad palaikome susietas trečiųjų šalių svetaines. Šioms 

trečiųjų šalių svetainėms bus taikomos skirtingos naudojimo sąlygos, atsižvelgiant į tų svetainių 

valdytoją ir duomenų valdytoją (įskaitant pranešimus apie privatumą), ir tik jūs esate atsakingi už 

kiekvienos tokios svetainės aplankymą ir naudojimą pagal jų taikomas naudojimo sąlygas. Mes 
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neatsakome už tai, kaip jūsų asmeninė informacija yra tvarkoma tokiose trečiųjų šalių svetainėse ir 

joms šis pranešimas netaikomas.  

  

Asmeninių duomenų perkėlimas  

Trečiosios šalys   

Mes perduodame jūsų asmeninius duomenis tai atvejais, kai naudojame trečiųjų šalių paslaugų 

teikėjus, kad tai mums padėtų tvarkyti Asmens duomenis šiame pranešime aprašytais tikslais; tai 

apims klientų valdymo ir žvalgybos sprendimų teikėjus, apibendrintų duomenų analizės partnerius, 

interneto prieglobos priemones, audito ir atitikties partnerius.  

Duomenų perkėlimas duomenų valdytojo viduje  

Clear Channel International bendrovė yra pagrindinis įmonių grupės Clear Channel International 

Limited, registruotos adresus 33 Golden Square, Londonas, W1F 9JT, Jungtinė Karalystė, subjektas. 

Clear Channel International bendrovės patronuojanti įmonė yra Clear Channel Outdoor, oficialiai 

kotiruojama bendrovė JAV. Retkarčiais mums gali reikėti perduoti Clear Channel bendrovės surinktus 

asmeninius duomenis Clear Channel bendrovės grupės viduje ir jos patronuojančiai JAV bendrovei 

kartu su jų duomenų tvarkytojais.  

Duomenų perkėlimas už Europos Sąjungos ribų  

Ne Europos šalys gali turėti duomenų apsaugos įstatymus, kurie yra mažiau apsaugojantys nei 

įstatymai šalyje, kurioje jūs gyvenate. Tokiu atveju (pavyzdžiui, JAV) mūsų asmeninių duomenų 

perdavimas bus reguliuojamas ES Komisijos standartinėmis sutarčių nuostatomis dėl asmeninių 

duomenų perdavimo už Europos Sąjungos ribų (arba už jurisdikcijų, Europos Komisijos laikomų 

laikomų „tinkamomis“ duomenų privatumo srityje, ribų). Jurisdikcijos, į kurias perduodami asmeniniai 

duomenys, gali priklausyti nuo jūsų tautybės ar vietovės. Pardavimas arba susijungimas  

Jei Clear Channel bendrovė ar jos turtas yra parduodamas kitam subjektui už Clear Channel 

bendrovės ribų arba susijungia su juo, jūs turėtumėte tikėtis, kad dalis ar visi Clear Channel 

bendrovės surinkti asmeniniai duomenys gali būti perduoti pirkėjui/likusiai įmonei.  

Asmeninių duomenų laikymas   

Jei pateikėte mums asmeninius duomenis, jūsų asmeniniai duomenys bus saugomi viso jūsų santykio 

su mumis metu, kad įvykdytume tikslus, kuriais tuos duomenis surinkome. Tai apima laikotarpį, kurio 

reikia norint įvykdyti bet kokius teisinius, norminius, apskaitos ir ataskaitų teikimo reikalavimus ir 

tvarkyti asmeninę informaciją apie jus siekiant nustatyti ar apginti teisinius reikalavimus (mes ar mūsų 

trečiųjų šalių duomenų tvarkytojai pakeisime ar pašalinsime jūsų asmeninius duomenis pasibaigus 

atitinkamam duomenų laikymo laikotarpiui).  

Nustatydami tinkamą duomenų laikymo laikotarpį mes atsižvelgiame į jūsų asmeninių duomenų 

tvarkymo tikslą, asmeninių duomenų apimtį, rūšį ir kontekstą, vietinius teisinius reikalavimus, 

duomenų subjekto asmeninių duomenų apsaugos teisių pažeidimo riziką ir į tai, ar asmeninių 

duomenų tvarkymo tikslas gali būti nustatytas alternatyviu metodu.  
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Norėdami gauti daugiau informacijos apie konkrečius jūsų asmens duomenų laikymo laikotarpius, 

susisiekite su mumis el. pašto adresu mydata@clearchannelint.com.  

Asmeniniai duomenys, surinkti iš darbo konkurso nepraėjusių asmenų, bus ištrinti arba, jei tą asmenį 

domintų kitos darbo vietos mūsų bendrovėje, saugomi vienerius metus po to, kai pareiškėjas pateikia 

darbo prašymą.  

Tvarkydami jūsų asmeninius duomenis rinkodaros tikslais arba gavę jūsų sutikimą, mes juos tvarkome 

tol, kol jūs paprašysite mūsų nustoti juos tvarkyti, ir neilgai po to (kad galėtume patenkinti jūsų 

prašymus). Mes taip pat registruojame faktą, kad jūs paprašėte mūsų nesiųsti jums tiesioginės 

rinkodaros ar netvarkyti jūsų asmeninių duomenų, kad galėtume ateityje atsižvelgti į jūsų prašymą.  

Kai tvarkome asmeninius duomenis, susijusius su sutarties vykdymu ar konkursu, mes laikome 

duomenis 6 metus nuo paskutinio jūsų kontakto su mumis.  

  

Slapukai  

Kokius slapukus naudojame mes ir trečiosios šalys, kodėl jie naudojami ir kokią įtaką jums jie 

turi  

Slapukas yra mažas tekstinis dokumentas, paprastai sudarytas iš raidžių ir skaičių (su identifikacijos 

žyma), kuris gali būti perduodamas į jūsų kompiuterį ar mobilųjį telefoną, kai jūs prisijungiate prie 

mūsų platformų. Slapukai paprastai leidžia svetainei atpažinti jūsų įrenginį ir naršymo veiklą, jei 

pakartotinai apsilankytumėte platformoje, arba jei apsilankytumėte kitoje svetainėje, kuri atpažįsta 

tuos pačius slapukus.  

Skirtingi slapukai atlieka skirtingas funkcijas. Būtini slapukai padeda naršyti po puslapius, išsaugoti 

pasirinkimo nuostatų informaciją, ir funkcionalumo slapukai paprastai palengvina svetainės 

naudojimą. Jie egzistuoja tik tiek, kiek trunka jūsų apsilankymas, kol esate atidarę naršyklę. Jie nėra 

saugomi kietajame diske ir yra ištrinami jums išeinant iš interneto naršyklės.  

Kiti, pavyzdžiui, tiksliniai ir reklaminiai slapukai, identifikuoja produktus, prekes ar paslaugas, kurie jus 

gali dominti, ir yra naudojami teikiant jums pritaikytus reklamos, o rezultatyvumo slapukai padeda 

mums rinkti apibendrintą informaciją apie tai, kaip žmonės naudojasi mūsų platformomis.  

Jums apsilankant mūsų platformose, mes prašome jūsų sutikimo, kad į jūsų įrenginį būtų perduoti 

nebūtini slapukai. Norėdami atsisakyti slapukų, prašom skaityti toliau pateiktą informaciją.  

Žemiau esančioje lentelėje paaiškinami mūsų naudojami slapukai, jų paskirtis ir trukmė:  

 

Slapukas Pavadinimas  

 

Tikslas  

 

Rūšis  

 

Cookies allowed 

(Slapukai leidžiami)  

 

exp_cookies_allowed  

 

Šis slapukas yra 

būtinas ir naudojamas 

prisiminti vartotojo 

pasirinkimą dėl 

slapukų mūsų 

svetainėje. Šis 

1 metai  
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slapukas pagal 

numatytuosius 

nustatymus 

nustatomas atvykus į 

svetainę su „y“ 

reikšme. 

Cookies declined 

(Slapukai neleidžiami)  

 

exp_cookies_declined  

 

Šis slapukas yra 

būtinas ir naudojamas 

prisiminti vartotojo 

pasirinkimą dėl slapukų 

mūsų svetainėje.  

Šis slapukas 

nustatomas lankytojui 

nusprendus atsisakyti 

slapukų gavimo, 

pakeičiant slapuką  

„exp_cookies_allowed“.  

 

1 metai 

 

    

Content management 

system (Turinio 

valdymo sistema)  

 

exp_last_visit 

exp_tracker 

exp_last_activity 

exp_stashid  

 

Šie slapukai yra 

pirmosios šalies 

analizės slapukai, 

kuriuos nustato mūsų 

turinio valdymo sistema 

jums atvykus į mūsų 

svetainę. Kai kurie iš 

šių slapukų ištrinami 

vartotojui uždarius 

naršyklę, kitų galiojimo 

laikas yra kintamas.  

 

1 metai:  

exp_last_visit  

exp_last_activity  

 

Apsilankymas: 

exp_tracker 

exp_stashid  
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Google Analytics  

 

__utma  

__utmb  

__utmc  

__utmt  

__utmz  

 

_gat 

_ga 

 

Šie slapukai yra 

analizės slapukai ir 

naudojami rinkti 

informaciją apie tai, 

kaip lankytojai 

naudojasi mūsų 

svetaine. Šią 

informaciją mes 

naudojame ruošdami 

ataskaitas ir siekdami 

patobulinti svetainę. 

Slapukai renka 

informaciją 

anonimiškai, įskaitant 

lankytojų skaičių 

svetainėje, iš kur 

lankytojai atėjo į 

svetainę, ir puslapius, 

kuriuose jie lankėsi. 

Spustelėkite čia, 

norėdami  

pamatyti „Google“ 

privatumo 

politikos apžvalgą  

utma - 2 metai nuo 

nustatymo / atnaujinimo 

__utmb - 30 minučių nuo 

nustatymo / atnaujinimo 

__utmt - 10 minučių 

__utmz - 6 mėnesius nuo 

nustatymo / atnaujinimo 

 

__utmc - naršyklės seanso 

pabaigos 

Vimeo _ga 

_gid 

player 

vimeo_gdpr_optin 

vuid 

__cf_bm (session) 

Tai yra 
funkcionalumo 
slapukai,kuriuos 
„Vimeo“ naudoja 
tinklalapių 
puslapiuose, 
naudodami įterptus 
„Vimeo“ vaizdo 
įrašus. Norėdami 
gauti daugiau 
informacijos, 
skaitykite„Vimeo“ 
slapukų politiką. Be 
čia išvardytų, „Vimeo“ 
gali nustatyti ir kitus 
slapukus ((žr. visą 
„Vimeo“ naudojamų 
slapukų sąrašą.  
 

2 metai 

24 valandos 

1 metai 

10 metų 

2 metai 

Naršyklės seanso 

pabaigos 

ShareThis st_samesite 

__stid 

__stidv 

Tai yra funkciniai 

slapukai, kuriuos 

„ShareThis“ naudoja 

svetainių puslapiuose 

naudojant 

„ShareThis“ papildinį. 

Naršyklės seanso 

pabaigos 

http://www.google.co.uk/intl/en/analytics/privacyoverview.html
http://www.google.co.uk/intl/en/analytics/privacyoverview.html
http://www.google.co.uk/intl/en/analytics/privacyoverview.html
http://www.google.co.uk/intl/en/analytics/privacyoverview.html
http://www.google.co.uk/intl/en/analytics/privacyoverview.html
http://www.google.co.uk/intl/en/analytics/privacyoverview.html
http://www.google.co.uk/intl/en/analytics/privacyoverview.html
http://www.google.co.uk/intl/en/analytics/privacyoverview.html
http://www.google.co.uk/intl/en/analytics/privacyoverview.html
http://www.google.co.uk/intl/en/analytics/privacyoverview.html
http://www.google.co.uk/intl/en/analytics/privacyoverview.html
http://www.google.co.uk/intl/en/analytics/privacyoverview.html
http://www.google.co.uk/intl/en/analytics/privacyoverview.html
http://www.google.co.uk/intl/en/analytics/privacyoverview.html
http://www.google.co.uk/intl/en/analytics/privacyoverview.html
http://www.google.co.uk/intl/en/analytics/privacyoverview.html
http://www.google.co.uk/intl/en/analytics/privacyoverview.html
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ID5-sync gdpr 

CookieConsent 

Tai yra funkciniai 

slapukai, kuriuos 

naudoja ID5 slapukai 

ir kiti sutikimo 

laukeliai svetainėje. 

gdpr - 1 diena 

CookieConsent - 1 metai 

Filemail 

 

ASP.NET_SessionId 

 

 

jStorage 

jStorage_update 

Tai yra funkciniai 

slapukai, kuriuos 

„Filemail“ naudoja 

svetainių 

puslapiuose, 

naudodamas 

„Filemail“ papildinį. 

Naršyklės seanso pabaiga 

 

 

Patvarus 

 

Nuolatiniai slapukai leidžia mūsų svetainei jus atpažinti jums pakartotinai apsilankant į mūsų svetainę. 

Tai mums teikia naudingos analizės, kuri padeda mums optimizuoti mūsų svetainę ir jūsų 

apsilankymus.  

Apsilankymo slapukai egzistuoja tik jūsų dabartinio vizito metu, kol laikote atidarytą naršyklę. Jie nėra 

saugomi kietajame diske ir yra ištrinami jums išeinant iš interneto naršyklės.  

 

Socialiniai mygtukai  

Daugelyje mūsų svetainės puslapių pamatysite „socialinius mygtukus“. Jie leidžia jums dalintis mūsų 

svetainės puslapiais ar juos pasižymėti.  

Socialinės žiniasklaidos svetainės, tokios kaip „Twitter“, „Google“, „Facebook“ ir „LinkedIn“, gali rinkti 

informaciją apie jūsų veiklą internete. Jie gali užregistruoti, jei lankotės mūsų platformose ir 

konkrečius puslapius, kuriuose naršote, jei esate prisijungę prie jų paslaugų, net jei nepaspaudžiate 

mygtuko. Tokiais atvejais mes galime būti bendri su socialinės žiniasklaidos svetaine duomenų, 

perduodamų jiems iš mūsų svetainės, valdytojai. Tačiau jie bus atskiras duomenų valdytojas, 

panaudojant jūsų duomenis bet kada vėliau. Jūs galite naudotis savo teisėmis, susijusiomis su 

bendrai kontroliuojamais duomenimis, nesutikdami su mūsų arba socialinės žiniasklaidos partnerio 

jūsų duomenų tvarkymu.  

Norėdami naudotis jomis vėliau, turėtumėte patikrinti kiekvienos iš šių svetainių privatumo ir slapukų 

politiką, kad sužinotumėte, kaip tiksliai jie naudoja jūsų informaciją, ir sužinoti, kaip atsisakyti tokios 

informacijos ar ją ištrinti.  

Tolesnė informacija:  

1. „Facebook“ slapukai   

2. „Twitter“ slapukai   

http://www.facebook.com/about/privacy/
http://www.facebook.com/about/privacy/
http://www.facebook.com/about/privacy/
https://twitter.com/privacy
https://twitter.com/privacy
https://twitter.com/privacy
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3. „Google“ slapukai   

4. „LinkedIn“ slapukai  

  

Tikslinis slapukų tvarkymas  

Yra keletas būdų, kaip jūs galite tvarkyti slapukus kompiuteryje/įrenginyje. Skaitykite daugiau About 

svetainėje „Apie slapukus“.  

Jei naudojatės internetu iš daugiau nei vieno kompiuterio/įrenginio, svarbu įsitikinti, kad kiekviena 

naršyklė sukonfigūruota taip, kad atitiktų jūsų slapukų nuostatas.  

Slapukų nustatymas „Nesekti“  (Do Not Track)  

Jei norite nuolat blokuoti visus slapukus, galite nustatyti savo naršyklėje. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, 

kad jums užblokavus slapukus, kai kurios mūsų svetainės dalys gali tinkamai neveikti. Tai gali paveikti 

jūsų naršymą.  

Mūsų platformos laikosi DNT: 1 signalo kaip galiojančio naršyklės nustatymo, informuojančio apie jūsų 

pasirinkimą.  

Kaip Clear Channel bendrovė prašo sutikimo dėl slapukų?  

Clear Channel“ laikosi galiojančių įstatymų, reglamentuojančių slapukus. Kai mums reikia jūsų 

sutikimo, jums pirmą kartą apsilankius mūsų platformoje pasirodys iššokantis langelis. Jis paklaus 

jūsų, ar jūs sutinkate su mūsų nebūtinų slapukų naudojimu. Jei nesutiksite su slapukais, jie bus 

išjungti jūsų vardu. Jūs taip pat galite bet kuriuo metu išjungti slapukus per savo naršyklės nustatymus 

(daugiau informacijos apie tai, kaip tai padaryti, ieškokite „Kaip ištrinti slapukus“ skirtuke, esančiame 

www.allaboutcookies.org/cookies).  

Jei nuspręsite išjungti slapukus, atminkite, kad kai kurios mūsų platformų dalys gali tinkamai neveikti ir 

tikėtina, kad jūsų platformos naudojimas nebus įskaičiuojamas ir matuojamas, kaip aprašyta aukščiau, 

todėl negalėsime įtraukti jūsų veiksmų analizuodami duomenis arba siekdami patobulinti mūsų 

paslaugas, remdamiesi ta analize.  

Susisekite su mumis  

Jei norite pateikti komentarų, skundų, užklausų ar turite klausimų, susijusių su šiuo pranešimu, jūsų 

teisėmis, platforma, mūsų rinkodaros ir reklamos medžiaga ar mūsų teikiamomis prekėmis ar 

paslaugomis, galite susisiekti su Clear Channel bendrovės Vyriausiuoju duomenų privatumo 

priežiūros pareigūnu, kreipdamiesi elektroniniu paštu ar raštu į Duomenų privatumo priežiūros 

tarnybą:  

The Chief Data Privacy Officer (Vyriausiasis duomenų privatumo priežiūros pareigūnas)  

Privacy Office (Duomenų privatumo priežiūros tarnyba)  

Clear Channel International  

33 Golden Square  

http://www.google.com/intl/en/policies/terms/
http://www.google.com/intl/en/policies/terms/
http://www.google.com/intl/en/policies/terms/
http://www.linkedin.com/static?key=privacy_policy
http://www.linkedin.com/static?key=privacy_policy
http://www.linkedin.com/static?key=privacy_policy
http://www.aboutcookies.org/legal-notices/cookies/
http://www.aboutcookies.org/legal-notices/cookies/
http://www.aboutcookies.org/legal-notices/cookies/
http://www.aboutcookies.org/legal-notices/cookies/
http://www.linkedin.com/static?key=privacy_policy
http://www.linkedin.com/static?key=privacy_policy
http://www.linkedin.com/static?key=privacy_policy
http://www.allaboutcookies.org/cookies
http://www.allaboutcookies.org/cookies
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Londonas, Jungtinė Karalystė  

W1F 9JT   

El. paštas: mydata@clearchannelint.com   

Jūs taip pat galite susisiekti su duomenų apsaugos tarnyba toje šalyje, kurioje gyvenate, arba kur, 

jūsų manymu, įvyko duomenų tvarkymo pažeidimas. Europos duomenų tvarkymo priežiūros institucijų 

sąrašą galite rasti čia. Jei esate Jungtinėje Karalystėje, duomenų apsaugos tarnyba greičiausiai bus 

UK Information Commissioner’s Office (JK informacijos komisijos biuras). Su juo galite susisiekti čia.  

„Clear Channel Lietuva“ atsakingas duomenų apsaugos pareigūnas Artūras Štaudė, el. paštas: 

arturas.staude@clearchannel.lt, tel. nr. +370 698 27731, adresas Vokiečių g. 20, LT01130, Vilnius. 

Šio pranešimo pakeitimai   

Šis pranešimas turi būti periodiškai peržiūrimas, siekiant užtikrinti, kad jis atitinka galiojančius teisės 

aktus.  

Mes išlaikome visas taikomas teises į mūsų renkamą informaciją. Mes išlaikome teisę keisti, 

modifikuoti, papildyti ar panaikinti šio pranešimo nuostatas. Visi šio pranešimo pakeitimai bus 

skelbiami čia, todėl raginame jus kartais jį paskaityti iš naujo. Jei bus esminių pakeitimų, mes apie 

juos jums pranešime.  

  

https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en
https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en
http://www.ico.org.uk/
http://www.ico.org.uk/
https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en
https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en
mailto:arturas.staude@clearchannel.lt

