PRIVATUMO ir KONFIDENCIALUMO
UAB „EST MI“ IR DIEVO TĖVO VO POLITIKA
1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šia privatumo politika Mes reglamentuojame skaidrų ir atsakingą Mūsų įmonės veikimo ir Jūsų,
t. y. Paslaugų gavėjo, asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo būdą Dievo Tėvo Akivaizdoje.
1.2. Jūsų asmens duomenis tvarkome taip pat ir pagal ES bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą
(BDAR) ir taikytinus nacionalinius teisės aktus bei galiojančius Dievo Tėvo Įsakus Žemėje.
Šioje Privatumo politikoje bendrai nurodome, kokių duomenų prašome iš Jūsų užsakant paslaugas,
kaip ir kokiu tikslu juos renkame ir naudojame, kiek ilgai juos saugome.
Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė yra žinoma arba gali
būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis.
1.3. Kviečiame Jus susipažinti su EST MI privatumo politika prieš užsakant paslaugas iš UAB „EST
MI“. Užsakydami paslaugas su EST MI, Jūs patvirtinate, kad susipažinote su Mūsų privatumo ir
konfidencialumo politika bei sutinkate, kad Jūsų pateikti asmeniniai duomenys būtų renkami, tvarkomi
bei saugomi EST MI Nustatyta bei Dievo Tėvo Patvirtinta Tvarka.
2. Jūsų asmens duomenis EST MI renka šia tvarka:
2.1. Jūsų asmens duomenys renkami vieninteliu tikslu – užtikrinti tinkamą bei tikslingą Jūsų tikrinti tinkamą bei tikslingą Jūsų  bei tikslingą bei tikslingą Jūsų  Jūsų sų 
užtikrinti tinkamą bei tikslingą Jūsų sakytos paslaugos vykdymą bei tikslingą Jūsų  ar prekės gamybą bei pristatymą tiesiogiai Jums.s gamybą bei tikslingą Jūsų  bei pristatymą bei tikslingą Jūsų  tiesiogiai Jums.
EST MI užtikrinti tinkamą bei tikslingą Jūsų sakomosios paslaugos ir prekės gamybą bei pristatymą tiesiogiai Jums.s, tai:
2.1.1. KONSULTAVIMO / VEDIMO / MOKYMO PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTYS;
2.1.2. EST SINCREDY - ABONEMENTO PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS;
2.1.3. EST.LIFE – INTERNETINIO ABONEMENTO PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS;
2.1.4. INDIVIDUALIAI UŽSAKOMA PREKIŲ GAMYBA PAGAL JŪSŲ ASMENINIUS POREIKIUS;
2.2. Mes gerbiame Jūsų teisę į privatumą ir konfidencialumą, tad Jūsų duomenis renkame tik tokius,
kokie yra būtini šiam tikslui (pažymėtam 2.1. punktu) pasiekti:
2.2.1. Paslaugų teikimo Sutartyse turi būti nurodyta Jūsų (Paslaugų gavėjo):
VARDAS, PAVARDĖ, ŠALIS, MIESTAS, TELEFONO NUMERIS, ELEKTRONINIO PAŠTO ADRESAS.
2.2.2. Tam, kad Mūsų paslaugų teikimo sutartis 2.1.1. su Jumis būtų paruošta, patvirtinta ir
aktyvuota, Mums reikalingas Jūsų video įrašas, vadinamasis VIDEO DOSJE, kuriame Jūs prieš kamerą
atsakote į kelis esminius Jūsų tobulėjimui svarbius klausimus. Išklausę ir peržiūrėję įrašą, bei paruošę
sutartį pasirašymui, Mes Jūsų VIDEO DOSJE ištriname iš savo duomenų saugojimo laikmenų ir
naudojame sutarties vykdymo reikmėms tik tuos duomenis, kurie yra įvardinti 2.2.1. punkte.
2.2.3. EST MI valdomos bei administruojamos internetinės svetainės ir projektai adresais:
www.estmi.com | www.ademus.life | www.ademus.love
yra tik informacinio pažintinio pobūdžio ir nereikalauja registruotis bei kaip kitaip pateikti vartotojo
asmeninius duomenis. Šiuose projektuose jokios papildomos informacijos apie apsilankiusiuosius
nerenkame.
2.2.4. EST MI internetiniuose projektuose: www.ademus.love | www.est.life naudojame slapukus
normaliam svetainės darbui užtikrinti.
Slapukas (angl. cookie) - tai nedidelės apimties duomenų rinkinys, kuris yra perduodamas iš
interneto svetainės ir išsaugomas lankytojo kompiuteryje ar kitame įrenginyje.
Slapukai yra įdiegiami Jūsų įrenginyje tik Jums sutikus, išskyrus slapukus, kurie yra reikalingi
išimtinai techniniam svetainės veikimui užtikrinti. Mūsų svetainėse naudojami slapukai neleidžia įsiminti
asmeninės informacijos (tokios kaip asmens vardas, pavardė, adresas ir pan.).
Naudodami slapukus mes galime gauti informaciją apie jūsų naršymą mūsų svetainėje, aplankomus
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pusplapius, bet tai nėra individualizuoti duomenys, jie renkami tik bendrai statistikai.
Slapukų surinkti duomenys padeda mums pateikti aktualią informaciją bei tobulinti savo svetainę ir
jos turinį. Slapukai ir juose talpinami duomenys niekuomet nebuvo, nėra ir nebus naudojami kitais
tikslais. Slapukų pagalba sukaupta informacija nebus perduodama tretiesiems asmenims net ir jiems
pareikalavus, nes tai galėtų Pažeisti Pagrindinį Dievo Tėvo Įsaką Apie „Nevaržomą ir Laisvą Kiekvieno
Individo / Asmens Apsisprendimo Laipsnį bei Eigą JAME“ .
2.2.5. Jeigu nepageidaujate, jog duomenys apie Jūsų naršymą EST MI svetainėse būtų renkami,
galite nesutikti su tuo keisdami savo naršyklės nustatymus ar tiesiog išeiti iš Mūsų svetainės.
Informuojame, jog blokavus svetainės slapukus naršymas Mūsų administruojamų projektų svetainėse
gali tapti neefektyvus arba net visiškai neįmanomas.
2.3. Jūsų asmeninius duomenis saugome laikydamiesi Doros, Darnos, Vienio JAME
konfidencialumo ir privatumo pareigos bei jie nėra perduodami jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus
Dievo Tėvo Įstatymo Numatytus Atvejus.
2.4. Mes saugome Asmens duomenis tiek laiko, kiek reikia šioje Privatumo politikoje nurodytam
tikslui pasiekti ir įgyvendinti, atsižvelgiant į Jums teikiamų Paslaugų ir su Jumis sudaromos Sutarties
pobūdį, išskyrus tuos atvejus, kai ilgesnis asmens duomenų ir susijusių dokumentų saugojimo terminas
yra nustatytas arba leidžiamas pagal taikomus LR norminius teisės aktus ir yra reikalingas (pvz.,
privalomi buhalterinių ar kitų dokumentų saugojimo terminai, ieškinio senaties terminas ir kt.).
2.5. Jūs turite teisę bet kada:
2.5.1. Keisti ir/ar atnaujinti paslaugų teikimo Sutartyje pateiktą informaciją pranešdami apie tai
žemiau nurodytais kontaktais. Jei Jūsų naujai pateikta informacija po Mūsų jos patikrinimo nebus tikra ir/
ar neatitiks tikrovės, Mes pasiliekame teisę vienašališkai nutraukti su Jumis sudarytas sutartis ir ateityje
neteikti jų iš viso.
2.5.2. Jūs taip pat turite teisę prašyti ištrinti Jūsų asmens duomenis, tačiau tai reikš, kad Jūs
atsisakote Mūsų paslaugų, kadangi asmens duomenys renkami ir saugomi vieninteliu tikslu – užtikrinti
teisėtą ir tinkamą Mūsų paslaugų teikimo vykdymą.
3. Baigiamosios nuostatos
Mes turime teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Mūsų taikomas EST MI privatumo ir konfidencialumo
sąlygas apie tai pranešdami Mūsų svetainėje adresu: www.estmi.com.
Pasirodžius naujai politikos redakcijai ir publikavus ją internete, tolimesnis naudojimasis Mūsų Jums
teikiamomis paslaugomis reiškia ir reikš tik vieną - Jūsų besąlygišką sutikimą su atnaujinta EST MI
privatumo bei konfidencialumo tvarka bei politika.
Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami abipusiu geranorišku susitarimu Dievo Tėvo Akivaizdoje.
Nesusitarus taikiai, ginčai gali būti sprendžiami ir pagal LR galiojančius įstatymus - Vilniuje, Lietuvoje.
Apie visas EST MI paslaugas galite sužinoti daugiau tiesiog susisiekę tiesiogiai su Mumis,
administracijos telefonu (pateikiamas žemiau) arba elektroniniu paštu.
Taip pat, jeigu turite asmeninių klausimų, pastabų ar pasiūlymų, susisiekite su mumis, būsime dėkingi
:)
El. paštas:tas: sincredy@gmail.com
Administracijos mob. tel.: +370 666 05000 (LT, RU, EN).
Dokumento Versija: 2018-08-05-16-29

-2-

