
Privatumo politika 

Mieli klientai, mums - “Kur toliau” komandai - labai svarbu Jūsų teigiama patirtis, tad ir naudojant 
Jūsų asmens duomenis vadovaujamės tokia pačia nuostata – užtikrinti Jūsų naudojamų 
asmens duomenų saugumą. Todėl patvirtiname, kad asmens duomenų apsauga mums yra 
svarbi, todėl mes įsipareigojame tinkamai elgtis su mums pateiktais duomenimis bei užtikrinti jų 
privatumą bei saugumą.    

Kada taikoma privatumo politika? 

MB „Kur toliau” įmonės kodas: 304437705, adresas: Žilvino 75, LT-08221, Vilnius, el. p. 
keliones@kurtoliau.lt, tel. 370 688 088 48 (toliau – “Kur toliau”) privatumo politika taikoma tais 
atvejais, kai asmuo per “Kur toliau” internetinę svetainę www.kurtoliau.lt, el.paštu ar kitais 
būdais pateikia bendrovei savo asmens duomenis. 

Kokiu tikslu ir kokius asmens duomenis renkame? 

Mes renkame Jūsų asmens duomenis: 

• rengiant konkretų užsakymą Jums, tam kad galėtume Jums parengti kelionių 
pasiūlymą. 

Šiam tikslui renkame šiuos asmens duomenis: vardą, pavardę, gimimo datą, elektroninį paštą, 
telefono numerį; 

• įgyvendinant kelionės paslaugą, tam kad galėtume užsakyti kelionės bilietus, 
apgyvendinimą ir kitas būtinas kelionei paslaugas. 

Šiam tikslui renkame šiuos asmens duomenis: vardą, pavardę, gimimo datą, elektroninį paštą, 
telefono numerį, asmens kodą, gimimo datą, amžių, lytį, asmens tapatybės kortelės (paso) 
numerį, išdavimo datą ir vietą, banko sąskaitos numerį, mokėjimų duomenis.  

• tiesioginės rinkodaros tikslais, kuomet užsisakote naujienlaiškį. Naujienlaiškiais mes 
informuojame Jus apie naujienas, artėjančias keliones ir kitą naudingą informaciją.  

Šiam tikslui renkame šiuos asmens duomenis: elektroninį paštą. 

Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas 

Tvarkydami asmens duomenis, vadovaujamės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir 
dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų 
teisinės apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose, susijusiuose su asmens duomenų 
apsauga, įtvirtintais asmens duomenų tvarkymo reikalavimais 

Kokios Jūsų teisės? 

Jūs turite teisę:  

• gauti informaciją apie mūsų tvarkomus Jūsų asmens duomenis: 
• kreiptis į mus su prašymu ištaisyti savo asmens duomenis, jeigu Jūsų duomenys yra 

netikslūs; 
• reikalauti ištrinti Jūsų asmens duomenis (teisė būti pamirštam); 



• reikalauti, kad būtų apribotas Jūsų asmens duomenų tvarkymas; 
• nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys; 
• prašyti, kad Jūsų asmens duomenys būtų perkelti kitam duomenų valdytojui (teisė į 

duomenų perkeliamumą). 

Šias teises galite pareikšti mums el. paštu keliones@kurtoliau.lt. 

Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jeigu 
manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi nesilaikant asmens duomenų apsaugą 
reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. 

Kiek laiko saugome Jūsų asmens duomenis? 

Jūsų duomenis saugotume atsižvelgdami į teisės aktų reikalavimus, t.y. 2 (dvejus) metus nuo 
Jūsų paskutinio kontakto su mumis. 

Kas yra slapukai? 

Slapukai (angl. cookies) – trumpa tekstinė informacija, kurią svetainės patalpina jas naršančių 
vartotojų kompiuteriuose arba kituose įrenginiuose. Jie suteikia galimybę mums tobulinti 
paslaugos teikimą. Savo duotą sutikimą bet kada galite atšaukti pakeitę savo interneto 
naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba išjungti (įjungti) juos po vieną.  

Žemiau detaliau pateikiame, kokius slapukus naudojame mūsų puslapyje. 

Slapukas Aprašymas Galioja 
Google Analytics Bendriniai vartotojo 
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Neribotai 
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