I. Dovanų kuponų internetu pirkimo ir pardavimo taisyklės
1. Dovanų kuponas privalo būti saugomas kaip vertybinis popierius.
2. Kupono kodą draudžiama atskleisti bet kokiems tretiesiems asmenims. Informuojame, kad
nesąžiningi asmenys, sužinoję Jūsų turimo Kupono kodą gali pasinaudoti Jums skirtomis
paslaugomis, todėl prašome užtikrinti, kad Jūsų turimo Kupono kodas nebūtų atskleistas.
3. Praradus ar tretiesiems asmenims atskleidus Kupono kodą, paslaugos pagal šį Kuponą Jums nebus
teikiamos.
4. Dovanų kuponas patvirtina turėtojo teisę naudotis jame nurodyta suma arba konkrečia paslauga.
5. Pageidaujamai pirkimo sumai viršijus dovanų kupono vertę, susidariusį skirtumą galima sumokėti
grynaisiais pinigais arba kreditine kortele.
6. Dovanų kupono turėtojui įsigijus paslaugų už mažesnę sumą, nei jame nurodyta, likusi suma
turėtojui negrąžinama.
7. Dovanų kuponai paslaugoms gali būti naudojami visuose mūsų masažų salonuose.
8. Dovanų kuponai parduodami ne mažesnės nei 75 € (septyniasdešimt penkių) eurų vertės.
9. Dovanų kuponas galioja 1 (vieną) mėnesį nuo išrašymo datos.
10. Dovanų kuponas nėra keičiamas į pinigus.
11. Dovanų kuponas pratęsiamas tik iš anksto susisiekus ir pranešus mūsų įmonės administracijai.
II. Privatumo politika ir asmens duomenys
1. Mes siekiame užtikrinti, kad mūsų paslaugų vartotojai, Interneto svetainės lankytojai ir kiti asmenys,
kurių asmens duomenis tvarkome, visiškai pasitikėtų mūsų paslaugomis bei būtų skaidriai
informuoti apie tai, kaip mes tvarkome jų duomenis. Šioje Politikoje Jūs rasite informaciją apie tai,
kaip mes renkame ir naudojame Jūsų asmens duomenis.
2. Asmuo pirkdams dovanų kuponą internetu sutinka, kad jo asmens duomenys patektų į serviso
duomenų bazę. Šie duomenys bus naudojami pirkimo procedūrai įvykdyti iki galo bei rinkodaros
tikslais pagal 1997-09-28 sutarties dėl asmens duomenų apsaugos sąlygas.
Mes savo veiklos metu vadovaujamės šiais duomenų tvarkymo principais:
1. Asmens duomenys turi būti duomenų subjekto atžvilgiu tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu
(teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
2. Asmens duomenys turi būti tikslūs ir prireikus atnaujinami; turi būti imamasi visų pagrįstų
priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus,
būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas);
3. Asmens duomenys turi būti tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines
priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų
tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar
sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);
4. Ši Politika sudaryta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl
fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo
panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, toliau – BDAR),
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ), kitais Europos
Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais. Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kai
jos yra apibrėžtos BDAR ir ADTAĮ.
Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas
1. Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Politiką, nes Jums lankantis Interneto svetainėje ir
naudojantis mūsų paslaugomis ši Politika bus tiesiogiai taikoma renkant, tvarkant, ir, Politikoje
numatytais atvejais, perduodant Jūsų asmens duomenis duomenų gavėjams.
2. Jei nesutinkate su šia Politika ir joje aprašytu asmens duomenų tvarkymu, prašome nesilankyti
Interneto svetainėje ir/ar nesinaudoti mūsų paslaugomis.
3. Pateikdami asmens duomenis, Jūs suteikiate mums teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti
šioje Politikoje numatytais tikslais visus asmens duomenis, kuriuos tiesiogiai ar netiesiogiai
pateikiate lankydamasis Interneto svetainėje ir naudodamasis jos paslaugomis.
4. Jūs esate atsakingi už tai, kad Jūsų pateikiami duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Žinomai
neteisingų duomenų įvedimas yra laikomas Politikos pažeidimu. Jeigu pasikeičia pateikti duomenys,
Jūs privalote apie tai mus informuoti. Mes jokiomis aplinkybėmis nesame atsakingi už žalą,

atsiradusią Jums ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ir (ar) neišsamius
asmens duomenis arba nesikreipėte dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.
5. Jei Jūs Svetainėje įsigydami e-dovanų kuponą pateikiate kito fizinio asmens duomenis, Jūs
įsipareigojate užtikrinti, kad pateikiami duomenys būtų tikslūs ir nepertekliniai atsižvelgiant į edovanų kuponų pardavimo ir siuntimo paslaugų pobūdį.
6. Prieigą prie duomenų turi IT ir serverio talpinimo paslaugų teikėjai, veikiantys kaip duomenų
tvarkytojai, su kuriais mes kaip duomenų valdytojas esame sudarę reikiamos formos ir turinio
susitarimus.
7. Tam tikrais atvejais mes galime atskleisti Jūsų informaciją kitiems subjektams. Norėdami nepažeisti
įstatymų arba reaguodami į privalomą teismo proceso reikalavimą (pvz., gavę teismo įpareigojimą
pateikti duomenis).
Informacija apie naudojamus slapukus, signalus ir panašias technologijas
1. Jums lankantis Interneto svetainėje, mes norime pateikti tokį turinį ir suteikti tokį funkcionalumą,
kuris atitiktų Jūsų poreikius. Tam mes naudojame slapukus (angl. cookies). Slapukai yra mažos
apimties tekstiniai failai, saugomi Jūsų naršyklėje ar įrenginyje (asmeniniame kompiuteryje,
mobiliajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje).
2. Slapukų pagalba mes siekiame užtikrinti malonesnę patirtį asmenims, naršantiems Interneto
svetainėje bei tobulinti pačią Interneto svetainę.
3. Slapukus, naudojamus mūsų Interneto svetainėje, galima sugrupuoti į šiuos tipus:
4. Svetainės veikimui būtini slapukai yra skirti tam, kad Interneto svetainė galėtų atlikti pagrindines
funkcijas. Šie slapukai leidžia Jums naršyti svetainėje ir naudotis pageidaujamomis jos funkcijomis,
pavyzdžiui, suteikia prieigą prie saugių konkrečios svetainės sričių;
5. Veiklos (analitiniai) slapukai renka anoniminę informaciją apie tai, kaip lankytojai naudoja svetainę.
Pateikdami informacijos apie aplankytas sritis, svetainėje praleistą laiką ir bet kokias iškilusias
problemas, pavyzdžiui, klaidos pranešimus, šie slapukai padeda mums suprasti, kaip lankytojai
elgiasi svetainėje. Ši informacija padeda mums pagerinti Interneto svetainės veikimą.
6. Jūs galite ištrinti arba blokuoti slapukus pasirinkę atitinkamus nustatymus savo naršyklėje,
leidžiančius atsisakyti visų ar dalies slapukų. Žinotina, kad naudojantis tokiais naršyklės
nustatymais, kurie blokuoja slapukus (įskaitant būtinus slapukus), Jums gali iškilti problemų
naudojantis visomis ar dalimi Interneto svetainės funkcijų.
III. Baigiamosios nuostatos
1. Klientas privalo teisingai nurodyti duomenis pirkimo dovanų kupone. Masažo salonas neatsako už
klaidingus Kliento nurodytus kitus duomenis.
2. Su šia Politika susijusiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
3. Ši Politika peržiūrima ir, esant reikalui, atnaujinama, ne rečiau kaip kartą per dvejus metus. Politikos
papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.
4. Jei naudositės Interneto svetaine ir mūsų teikiamomis paslaugomis po Politikos atnaujinimo, mes
laikysime, kad Jūs neprieštaraujate ir esate susipažinę su atliktais pakeitimais.
5. Pažymėjęs „susipažinau su nuostatais“ Klientas pareiškia, kad suprato nuostatose pateiktas sąlygas ir
su jomis sutinka. Nepatvirtinus nuostatų, rezervavimas neveikia.
IV. Kontaktinė informacija ir skundų pateikimas
1. Kontaktinė informacija: UAB Baltijos Strategija, įmonės kodas: 302543777, PVM mokėtojo kodas:
LT100007082914. Adresas: Jonažolių g. 13-102, LT-04135 Vilnius.
Mobilus telefonas: +370 642 222 00. Internetinės svetainės adresas: www.monsier.lt
2. Jei turite su asmens duomenų apsauga susijusių klausimų, maloniai prašome kreiptis el. Paštu:
info@odry.lt
3. Jei nesate patenkinti mūsų atsakymu ar manote, kad tvarkome Jūsų duomenis nesilaikydami teisinių
reikalavimų, Jūs turite teisę pateikti skundą Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos
inspekcijai kaip priežiūros institucijai.

