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POLITIKA
2018-04-26
Sveikiname apsilankius didžiausiame ir išsamiausiame turizmo ir kelionių Lietuvoje
informacijos portale www.pamatykLietuvoje.lt. Siekdami užtikrinti sklandų naudojimąsi Portalu,
parengėme jo naudojimo taisykles, kurios besąlygiškai galioja visiems svetainės
www.pamatykLietuvoje.lt lankytojams ir naudotojams. Jei Portalo naudotojas nesutinka
besąlygiškai laikytis visų šių Taisyklių nuostatų, jis NETURI TEISĖS naudotis Portalu.
1.

2.

3.

Bendrosios nuostatos
1.1.
www.pamatykLietuvoje.lt (toliau tekste Portalas) – tai informacinė sistema, kurios
paskirtis - suteikti Portalo Naudotojams informaciją apie lankytinas vietas,
kelionių maršrutus, ekskursijas, renginius, edukacijas ir kitą aktualią turizmo bei
turizmo paslaugų teikėjų Lietuvoje informaciją.
1.2.
Portalą kuria ir administruoja UAB „MAIPA”, į.k. 304470502, buveinės adresas
Architektų g. 176-42, Vilnius, registruota LR Juridinių asmenų registre (toliau Portalo kūrėjas).
1.3.
Portalo Naudotojai – fiziniai ir juridiniai asmenys ar jų atstovai, kurie naudojasi
Portalu ar jame siūlomomis paslaugomis.
1.4.
Naudojimasis Portalu apima bet kokių ir visų veiksmų atlikimą bet kokiu būdu ir
forma Naudotojui naršant Portale, prisijungus prie jo per interneto ar kitą prieigą:
informacijos skaitymą, pasisakymų rašymą, informacijos pateikimą, gavimą ir
siuntimą, tačiau tuo neapsiribojant.
Portalo turinys
2.1.
Bet kokia Portale pateikta informacija naudojama tik informaciniais tikslais.
2.2.
Už Portale esančios informacijos naudojimą atsakingas tik pats N
 audotojas.
2.3.
Visas Portalo turinys, jame pateikta informacija, patarimai yra bendro pobūdžio,
NEpritaikyti prie Naudotojų individualių savybių, todėl negali būti laikomi
profesionalia specialisto konsultacija.
2.4.
Visa ir bet kokia informacija Portale, Portalo turinys nėra ir negali būti laikoma
absoliučia tiesa, profesionalia specialisto konsultacija, nenuginčijama nuomone ar
pan., todėl Naudotojai, naudodamiesi, vadovaudamiesi ar skleisdami minėtą
informaciją, prisiima visą riziką dėl žalos, kuri gali kilti jam ar bet kokiems
tretiesiems asmenims, dėl šios informacijos panaudojimo, pritaikymo ar
skleidimo.
2.5.
Portalo kūrėjai dės visas pastangas, bet nėra ir nebus atsakingi už Naudotojų
apsaugą nuo įžeidžiančio, nepadoraus ar kitokio neigiamai veikiančio Portalo
turinio.
2.6.
Portalo kūrėjai negarantuoja Portale pateiktos informacijos visapusiškumo,
patikimumo ar teisingumo, taip pat nėra įsipareigoję ir nėra atsakingi už galimas
informacijos klaidas, trūkumus ar netikslumus.
2.7.
Portalo kūrėjai turi teisę vienašališkai keisti, taisyti, papildyti ar ištrinti Portale
esančią informaciją bet kuriuo metu ir be išankstinio perspėjimo.
2.8.
Portalo Naudotojai gali naudoti jo turinį tik savo asmeninėms reikmėms arba
būdu, kurį numato Portalo funkcionalumas ar Portalo kūrėjų siūlomos paslaugos.
Kilus abejonių dėl Portalo informacijos ar funkcionalumo naudojimo teisėtumo
būtina susisiekti su Portalo kūrėju ir raštu gauti jo leidimą naudoti Portalo
duomenis.
Portalo turinio autorinės teisės

3.1.

4.

5.

6.

7.

Portalo informaciją kuria Portalo kūrėjas, taip pat ji renkama iš įvairių viešųjų
šaltinių, atskirais susitarimais iš kitų informacinių sistemų, informaciją viešinimui
pateikia jos autoriai.
3.2.
Portalo kūrėjas neįgyja išskirtinių teisių į kitų autorių turinį, jį viešina tikslu
viešinti Lietuvos turizmo informaciją, skatinti turizmą.
3.3.
Konkrečių nuotraukų, tekstų, video ar kitos medžiagos autorių arba informacijos
šaltinių duomenys nurodomi toje Portalo vietoje, kur atitinkama informacija ir yra
panaudota, vaizduojama.
Naudotojų pasisakymai
4.1.
Portalo Naudotojai gali rašyti savo komentarus, atsiliepimus, nuomones,
pastabas, diskutuoti Portale.
4.2.
Portalo naudotojų pateikti pasisakymai viešoje interneto erdvėje nebūtinai atspinti
Portalo kūrėjų nuomonę ir jie nėra atsakingi už tokios informacijos turinį.
4.3.
Už Portale pateikiamų lankytojų pasisakymų turinį atsakingi tik pasisakymų
autoriai.
4.4.
Portalo kūrėjai turi teisę panaikinti lankytojų pasisakymus, jei jie yra įžeidžiantys,
grasinantys, užgaulūs, šmeižiantys, prieštaraujantys etikos ar kitoms
visuomenėje priimtinoms elgesio ir moralės normoms.
4.5.
Norint parašyti komentarą Portale, reikalinga save identifikuoti naudojant
Facebook naudotojų identifikavimo priemones.
Asmens duomenų naudojimas, apsauga
5.1.
Esamam Portalo funkcionalumui ir teikiamoms paslaugoms jokie Asmeniniai
duomenys (išskyrus “Slapukai”, kurių naudojimas aprašytas skyriuje “Slapukų
naudojimas”) nekaupiami, nesaugomi ir nenaudojami. Atsiradus poreikiui saugoti
ir valdyti tokio pobūdžio informaciją, tai apibūdinančios taisyklės bus įtrauktos į šį
taisyklių rinkinį.
Trečiųjų šalių svetainės
6.1.
Portalo kūrėjai siūlo jos Naudotojams virtualią erdvę, t.y. Portalo skiltis, skirtas
reklamai, kuriose jie gali teikti savo paslaugų ir prekių reklamą.
6.2.
Portalo kūrėjai neatsako už per Portalą parduodamų/perkamų prekių/paslaugų
kokybę, kiekį, sutarčių nevykdymą ar netinkamą vykdymą, besireklamuojančiųjų
ir jų klientų įsipareigojimus ir kitas sąlygas.
6.3.
Šiame Portale Naudotojai galimai atras nuorodų, siūlančių prisijungti prie kitų,
trečiųjų šalių kontroliuojamų interneto svetainių. Šios trečiųjų šalių interneto
svetainės nėra pavaldžios Portalo www.pamatykLietuvoje.lt kūrėjams, dėl ko jie
nėra atsakingi už jokį tokiais būdais, nuorodomis tarpusavyje susijusių svetainių
turinį arba bet kokią nuorodą, kurią pateikia tokia susijusi svetainė.
6.4.
Tokių nuorodų egzistavimas jokiu būdu savaime nereiškia, kad Portalas dalyvauja
kažkokiuose trečiųjų šalių projektuose, ar gali būti kitaip atsakinga už trečiosios
šalies svetainės, kurioje gali būti randama nuoroda, turinį arba yra atsakinga už
bet kokius tokius susijusios svetainės siūlomus produktus ar paslaugas, jų kokybę
ir turinį.
Slapukų valdymas
7.1.
Portalo Naudotojai supranta ir sutinka, kad Portalo kūrėjas renka informaciją apie
Naudotoją naudodamasis slapukais (angl. cookies). Slapukai yra maži failai, kurie
laikinai įrašomi į Naudotojo įrenginio standųjį diską ir leidžia atpažinti Naudotojo
kompiuterį per kitus vizitus Portale išsaugoti naršymo istoriją, parinktis (pvz.,
registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį, pan.), pritaikyti turinį Naudotojui. Slapukai
- įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina naršymą jau lankytame
tinklalapyje, supaprastina prieigą prie skelbiamos informacijos.
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Slapukai naudojami siekiant prisiminti prisijungimo duomenis, užtikrinti duomenų
saugumą, užtikrinti nuoseklų Portalo veikimą, prisiminti išsaugotas vietas ar
naudotas paieškas. Slapukai taip pat gali būti naudojami Portalo Naudotojo
įpročių stebėsenai, siekiant pateikti būtent Naudotojui aktualų turinį ir atitinkamai
tobulinti Portalą, Portalo ir (ar) paslaugų plėtrai bei tiksliniam rinkodaros
orientavimui.
Slapukais gali būti renkama informacija apie naudojimąsi Portalu, Naudotojo IP
adresas, naršyklės tipas, demografiniai duomenys ir, jei Naudotojas atėjo į
Portalą iš trečiosios šalies tinklalapio – puslapio URL nuoroda. Jei Portalu
naudojasi registruotas Naudotojas – slapukų informaciją gali sudaryti Prisijungimo
duomenys.
Portale taip pat gali būti naudojami GIF failų (angl. clear gif) ir „action tags“
technologijos. Jos leidžia Portalo kūrėjui sužinoti, kuris Naudotojas naršydamas
Portale spustelėjo tinklalapio elementą (tokį kaip nuoroda, paveikslėlis ar pan.).
Duomenys, kuriuos pateikia tinklalapio indikatoriai, yra anoniminiai ir nesusiję su
asmenine informacija.
Slapukus gali įrašyti ir Portale reklaminius skelbimus rodanti sistema, kad
parodytų reklaminius skelbimus, įdomius konkrečiam Naudotojui. Šie slapukai
padeda užtikrinti, kad tam tikras reklamas Naudotojai matytų nustatytą kartų
skaičių bei padeda matuoti reklaminės kampanijos efektyvumą.
Portale gali būti naudojami tokių rūšių slapukai:
❏ techniniai slapukai – būtini Portalo veikimui. Be jų nebūtų galima naudotis
Portalo paslaugomis;
❏ funkciniai slapukai – įsimena Naudotojo pasirinktą informaciją (pavyzdžiui,
prisijungimo duomenis), padeda pasiūlyti naudotojui asmeniškai
pritaikytas funkcijas. Šie slapukai nėra būtini, tačiau jie pagerina Portalo
navigacijos kokybę;
❏ analitiniai slapukai – renka statistinę informaciją. Šių slapukų rezultatai
naudojami anonimiškai ir išskirtiniai tik statistikos tikslams. Analitinei
informacijai rinkti gali būti naudojamos ir trečiųjų šalių paslaugos, kurios
nepriklausomai, įdiegia savo slapukus;
❏ tiksliniai arba reklaminiai slapukai – naudojami norint parodyti Naudotojui
įdomią informaciją arba panašią į Naudotojo peržiūrėtą informaciją;
❏ trečiųjų šalių slapukai – leidžia matyti reklaminius skydelius su
peržiūrėtomis prekėmis arba kitais aktualiais pasiūlymais. Portalo kūrėjas
netvarko, nekontroliuoja ir neperžiūri šių slapukų surinktos informacijos, o
tik pateikia jam žinomą informaciją apie trečiųjų šalių privatumo politiką ir
slapukų naudojimą;
❏ socialinių tinklų slapukai – būtini norint socialinio profilio paskyroje naudoti
Portalo informaciją (pavyzdžiui, norint pasidalinti savo paskyroje
informacija su draugais arba išreikšti patikimą (“Like”)).
Portalo Naudotojai sutikimą dėl slapukų naudojimo duoda: (i) neištrindamas jų ir
(ar) nepakeisdamas savo naršyklėje (jei Naudotojo naršyklė priima slapukus), (ii)
Portale pateiktoje nuorodoje (juostelėje) apie slapukus paspaudęs „Sutinku“
žymą/mygtuką, (iii) išreikšdamas sutikimą registracijos Portale metu. Sutikimas
dėl slapukų naudojimo galioja 1 (vienerius) metus.
Naudotojas gali bet kuriuo metu išjungti slapukus ir tinklalapio indikatorius (angl.
cookies / beacons), naudodamasis naršyklės nustatymais (ištrinant slapukus,
pasirinkdamas anoniminį naršymą ar pan.) ar pakeičiant paskyros nustatymus.
Norint pašalinti slapukus iš mobiliojo telefono ar kito mobiliojo prietaiso, būtina
sekti mobiliojo prietaiso arba mobiliojo prietaiso programinės įrangos naudojimo

instrukciją. Išsamesnė nepriklausoma informacija apie slapukus, jų naudojimą,
atsisakymo galimybes taip pat yra pateikta adresu www.AllAboutCookies.org
arba www.google.com/privacy_ads.html .
7.9.
Kai kuriais atvejais slapukų išjungimas, nesutikimas su slapukais ar jų ištrynimas
gali sulėtinti naršymo Portale spartą, apriboti tam tikrų Portalo funkcijų veikimą,
blokuoti prieigą prie Portalo ar jos dalių.
7.10.
Portalo kūrėjas gali, nepažeisdamas teisės aktų, apjungti informaciją, gautą
naudojant slapukus, su informacija, gauta apie asmenį kitomis priemonėmis,
pvz., informacija apie naudojimąsi paslaugomis.
7.11.
Tretieji asmenys slapukų pagalba reklamos tikslais gali rinkti anoniminę ir
asmeninę naudotojo informaciją, taip pat naudoti tiek sesijos slapukus, tiek ir
nuolatinius slapukus. Detaliau apie trečiųjų asmenų slapukus naudotojas sužinos
susipažinęs su konkretaus trečiojo asmens privatumo politika. Portalo kūrėjas
nekontroliuoja trečiųjų asmenų veiklos ir neatsako už trečiųjų asmenų
informacijos tikslumą, atnaujinimą, išsamumą, atitikimą teisės aktams.
Naudotojas savarankiškai privalo pasidomėti trečiųjų asmenų naudojamais
slapukais ir jų renkama informacija. Asmuo gali pašalinti trečiųjų asmenų
slapukus pagal trečiųjų asmenų nurodytas instrukcijas.
8.
Atsakomybės apribojimas
8.1.
Portalo kūrėjas atsako tik už informacijos, pateiktos Portale, techninį patalpinimą į
www.pamatykLietuvoje.lt, jei ji atitinka reikalavimus ir informacijos talpinimo
taisykles nustatytas ir taikomas Portalo kūrėjo.
8.2.
Portalo kūrėjas neatsako už pateikiamos informacijos neatitikimą tikrovei ir jos
turinį. Svetainės kūrėjas neatsako už žalą, padarytą Naudotojui ar tretiesiems
asmenims dėl informacijos turinio ir(ar) jų patalpinimo www.pamatykLietuvoje.lt.
8.3.
Laikoma, kad naudojimasis Portalu vykdomas nepriekaištingai, jei Portalu ar jo
duomenų baze vispusiškai galima naudotis 90% laiko per metus. Portalo kūrėjas
neatsako už Portalo ar jo duomenų bazės veiklos sutrikimus, kilusius dėl
priežasčių, kurių Portalo kūrėjas negali kontroliuoti.
8.4.
Naudotojas yra atsakingas už tinkamą prisijungimo vardo, slaptažodžio,
redagavimo kodo naudojimą. Portalo kūrėjas neatsako už žalą, kurią Naudotojas
patiria dėl to, kad tretieji asmenys pasinaudojo šia informacija.
9.
Šių taisyklių pakeitimai
9.1.
Portalo kūrėjai turi teisę vienašališkai keisti, taisyti, papildyti ar ištrinti šiose
Taisyklėse esančią informaciją bet kuriuo metu ir be išankstinio perspėjimo.
9.2.
Visi pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Portale.

