Mūsų privatumo ir
slapukų politika
„Intersurgical“ interneto svetainės Privatumo politika
Prieidami prie šios svetainės ir toliau ja naudodamiesi sutinkate
su šios Privatumo politikos sąlygomis. Jei nesutinkate su šia
Privatumo politika, laikykitės kitų šios Privatumo politikos skyrių
arba išeikite iš šios svetainės.nurodymai minėti.

Neasmeninė informacija renkama automatiškai

Atkreipkite dėmesį, kad kitos „Intersurgical“ bendrovės
nėra laikomos trečiosiomis šalimis. Šias kitas „Intersurgical“
bendroves galima rasti interneto svetainės skyriuje „Susisiekite
su mumis“ („Contact us“)
http://www.intersurgical.com/contact. Šios bendrovės yra
mūsų interneto svetainėje pateiktų jūsų duomenų tvarkytojos.

„Intersurgical Ltd.“ (toliau – „Intersurgical“) yra įsipareigojusi
saugoti savo interneto svetainės lankytojų privatumą. Prašome
atkreipti dėmesį, kad stebime statistiką apie mūsų naudotojus,
duomenų srautų modelius ir svetainės našumo informaciją,
tačiau nesidalijame šia statistika su trečiosiomis šalimis ir
neįtraukiame į ją jokios asmeninės informacijos (daugiau
informacijos rasite skyriuje „Lankytojų identifikavimas, ir kaip
mes naudojame slapukus“).

Šioje svetainėje gali būti naudojamos technologijos,
leidžiančios mums surinkti tam tikrą techninę informaciją, tokią,
kaip jūsų IP adresas, jūsų naršyklės tipas, jūsų atidarytos
„Intersurgical“ interneto svetainės adresas ir laikas, kada
žiūrėjote šią svetainę. Ši informacija naudojama spręsti
interneto svetainėje įvykusius incidentus ir klaidas ir yra
saugoma 6 mėnesius po to, kai lankėtės interneto sveitainėje, ir
po to negrįžtamai ištrinama.

Asmeninė informacija

Svetainėje mes taip pat naudojame “Google” analitiką gaminių
ir paslaugų tobulinimui. Mes naudojame “Google” analitikos
teikiamą IP anonimizavimo funkciją. Čia galite susipažinti su
“Google” analitikos privatumo politika
https://support.google.com/analytics/answer/6004245
ir galite atsisakyti jos čia
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ši informacija
saugoma 50 mėnesių po to, kai lankėtės interneto svetainėje, ir
po to negrįžtamai ištrinama.

Tam, kad būtų galima atsakyti į jūsų užklausas arba valdyti
būsimas interaktyvias naudotojo funkcijas, gali tekti paprašyti
pateikti asmeninės informacijos, tokios, kaip jūsų vardas ir
pavardė, adresas, el. pašto adresas ir telefono numeris. Jei
užsakysite paslaugą ar pateiksite į šią svetainę turinį, mums
gali prireikti susisiekti su jumis dėl papildomos informacijos,
kurios reikės jūsų užklausai apdoroti arba paraiškai įvykdyti.
Naudosime jūsų informaciją tik tam, kad galėtume atsakyti į
jūsų užklausas ir toliau apdoroti jūsų paraiškas. Visgi, išskyrus
atvejus, kai tai verčia daryti taikomi teisės aktai, nepateiksime
šios informacijos trečiosioms šalims be jūsų leidimo, nebent
tai būtų būtina, kad būtų galima apdoroti jūsų užklausą arba
įvykdyti paraišką.
Jei suteiksite atskirą sutikimą, galime pasinaudoti šia informacija,
kad susisiektume su jumis paštu, el. paštu arba telefonu,
kad informuotume jus apie mūsų siūlomus naujus gaminius,
paslaugas arba akcijas. Nurodymus, kaip atsisakyti informacijos
apie naujus gaminius, paslaugas arba akcijas, rasite tame
pačiame elektroniniame arba paprastame laiške. Kitu atveju
galite susisiekti su mumis per mūsų interneto svetainę.
Būkite tikri, kad jums atsakant į bet kurią mūsų el. pašto
rinkodaros kampaniją surinkta asmeninė informacija bus
saugoma kartu su „Dotmailer“, mūsų paslaugų teikėja, tol,
kol ateis laikas pašalinti jūsų paraišką arba atsisakysite
prenumeratos. Jei liksite šioje duomenų bazėje, gausite
reguliarius gaminių, įvykių ar kitų paslaugų atnaujinimus
tol, kol neatsisakysite prenumeratos. Visą turinį kuria mūsų
rinkodaros grupė.

„Intersurgical“ mūsų interneto svetainėse pardavimams ir
rinkodarai taip pat naudoja „Lead Forensics“ produktą. Ši
programinė įranga veikia atvirkštinio verslo IP sekimo pagrindu. Į
mūsų interneto svetainę (-es) įtrauktas nedidelis sekimo kodas,
leidžiantis nustatyti mūsų interneto svetainės lankytojų verslo
IP adresus. Šios programinės įrangos „Intersurgical“ interneto
svetainėse renkama informacija apsiriboja verslo IP adresu,
naršyklės tipu, įtaiso tipu, apsilankymo data ir laiku. Tuomet verslo
IP adresai sutapdinami pagal verslo kontaktų taškų duomenų
bazę, pateikiant šią informaciją savo užsakovams kaip potencialius
apsilankiusių organizacijų kontaktus („Lead Forensics“ pateikiama
papildomo įsigijimo pagrindu). Daugiau informacijos rasite
perskaitę jų programinių duomenų atitikties dokumentą
https://www.leadforensics.com/software-data-compliance.

Sauga
Atkreipkite dėmesį, kad, nors nė viena technologinė sistema nėra
absoliučiai patikima, „Intersurgical“ pasistengė imtis deramų
priemonių, kad išvengtų nesankcionuotos prieigos prie jūsų
asmeninės informacijos arba netinkamo jos panaudojimo pavojų.

Surinktų duomenų tikslumas
„Intersurgical“ savo iniciatyva arba jūsų prašymu atnaujins
arba ištrins bet kokius klaidingus arba pasenusius asmeninius
duomenis, kurių saugojimas susijęs su šios svetainės veikimu.

Lankytojų identifikavimas, ir kaip naudojame slapukus
„Slapukai“ gali būti įrašyti į jūsų kompiuterį, kad leistų mums jus identifikuoti. Tai leidžia mums personalizuoti svetainę naudotojui ir
peržiūrėti, kaip ir kada konkretūs naudotojai lankosi svetainėje. Tai suteikia galimybę mums nuolatos tobulinti svetainę, kad naudotojai
jaustųsi geriau. Naudoti slapukus yra pramoninis standartas. Slapukai laikomi jūsų kompiuteryje ir naudojami tik peržiūrėti jūsų
standžiajame diske esančią informaciją, kuri buvo įrašyta su šios svetainės slapukais. Mūsų interneto svetainėje naudojami tokie slapukai:
Slapuko tipas

Slapuko pavadinimas

Slapuko paskirtis ir kita informacija

Seansas

ASP.NET_SessionId

Nustatyti naudotojo seanso būseną.
Seanso slapuke saugomas seanso raktas tėra tik atsitiktinis skaitinis identifikatorius,
naudojamas indeksuoti serverio seanso talpyklą. Jokios kitos informacijos, atskleidžiamos
seanso slapuku, nėra.
Šis slapukas reikalingas tinkamam svetainės funkcionalumui ir baigia galioti kai baigiamas
naršymo seansas.

Sauga

_RequestVerificationToken

Tai apsaugos nuo klastojimo atpažinimo ženklas, užtikrinantis, kad užklausą pateikė tas
naudotojas. Šis slapukas reikalingas tinkamam svetainės funkcionalumui ir baigia galioti kai
baigiamas naršymo seansas.

Nuostatos

cc_bar

Tam, kad galėtume atpažinti, jog buvote informuoti apie mūsų slapukų politiką, ar kad
atsisakėte slapukų, įrašėme jūsų įrenginyje savo slapuką, kad kitą kartą jums apsilankius
galėtume žinoti, jog nereikia nustatyti kitų slapukų. Šis slapukas reikalingas tinkamam
svetainės funkcionalumui ir baigia galioti po vieno mėnesio.

„Google“ analitikos _ga, _gat, _gid
slapukas

Pagrindinė šių slapukų paskirtis – interneto svetainės veikimas, naudojamas atskirti naudotojus.
IP adresai yra anonimizuojami.
Šie slapukai yra pasirenkamieji ir baigia galioti po vieno mėnesio (_gid), 2 metų (_gat), arba kai
baigiamas naršymo seansas (_ga).

„Google“ slapukai Įvairūs

Negalime kontroliuoti šių trečiųjų šalių slapukų. „Google“ slapukų informaciją prašome peržiūrėti čia
(https://www.google.co.uk/intl/en/policies/technologies/types/)

„YouTube“ slapukai

Negalime kontroliuoti šių trečiųjų šalių slapukų. „Google“ slapukų informaciją prašome peržiūrėti čia
(https://www.google.co.uk/intl/en/policies/technologies/types/)

Jei nepageidaujate gauti slapukų, jų vengti galite nustatyti savo
interneto naršyklę.
Naršyklių kūrėjai pateikia pagalbos puslapius apie slapukų
valdymą savo produktuose. Daugiau informacijos rasite toliau

•
•
•
•

„Google Chrome“
„Internet Explorer“
„Mozilla Firefox“
„Safari“ (darbalaukis)

Lankytojo elgesys
Kaip naudotojas, jūs esate atsakingas, kad mūsų interneto
svetaine būtų naudojamasi teisėtu būdu, kuriuo mūsų svetainė
jokiu būdu nebus sugadinta, nutraukta arba pabloginta. Jei
pageidaujate bet kokiu būdu kopijuoti mūsų medžiagą, būtinas
raštiškas „Intersurgical“ sutikimas.

Autorių teisės

Nurodymų kitoms naršyklėms ieškokite savo naršyklės
pagalbos meniu, nes kiekviena naršyklė yra skirtinga.
Mūsų interneto svetainėje gali būti nuorodų į kitas interneto
svetaines. Tarp pagrindinių Svetainių yra „YouTube“, „Twitter“,
„Facebook“, „LinkedIn“, „Instagram“, „Adobe Flash“ ir „Google
Analytics“, bet saugome ir kitas nuorodas, tokias, kaip į
Asociacijas arba išorines santraukas ir straipsnius. Kai paliksite
mūsų svetainę ir pereisite nuorodomis į išorines svetaines,
neturėsime galimybės kontroliuoti jūsų apsaugos ir privatumo,
nes nekontroliuojame trečiųjų šalių interneto svetainių. Žiūrėkite
šių interneto svetainių privatumo politiką.

„Intersurgical“ svetainė turi autoriaus teisių ženklą ir yra saugoma
įstatymu. Visa medžiaga, įskaitant dokumentus, tekstą, grafiką,
logotipus ir rodomus vaizdo įrašus saugoma įstatymu. Jei
pageidaujate bet kokiu būdu kopijuoti mūsų medžiagą, būtinas
raštiškas „Intersurgical“ sutikimas.

Pakeitimai
„Intersurgical“ bet kuriuo metu pranešdama arba ne, gali pakeisti
prieigą prie šios svetainės arba bet kokio turinio. Jei padarysime
kokius nors pakeitimus, susijusius su slapukais, informuosime
jus, kai pirmą kartą apsilankysite interneto svetainėje.

Howard Bellm
Managing Director

Data: 8th May 2018
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