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K Y Ä N I  P R I V A T U M O  P O L I T I K A — E E A  
 

Paskutinį kartą keista: Gegužės 21, 2018 

Kyäni Privatumo Politika  
 
Kyäni Europe AB ir jos filialai („Kyäni“, „mes“) renka, naudoja, perduoda, saugo ir kitaip tvarko EEE 
ir Šveicarijos Dengiamų asmenų („žmonių, kuriuos saugo įstatymas“, ir jei jūs esate toks asmuo, 
„jūsų“) asmens duomenis, laikydamasi BDAR (GDPR) ir Šveicarijos privatumo įstatymų principų. 

Privatumo principai 

Įspėjimas 

Kai mes tiesiogiai renkame bet kokius asmeninius duomenis iš asmenų, kuriems teikiama 
apsauga, mes informuojame juos apie tikslus, kuriems renkami ir naudojami asmens duomenys, 
trečiųjų šalių, kurioms mes atskleidžiame informaciją, tipus, pasirinkimus, kuriuos jie turi savo 
informacijos naudojimo ir atskleidimo apribojimui, taip pat informaciją, kaip su mumis susisiekti dėl 
mūsų veiksmų, susijusių su asmeniniais duomenimis. 

Kai mes gauname asmeninius duomenis iš mūsų partnerių, paslaugų teikėjų ar kitų asmenų, o ne 
tiesiogiai juos renkame, mes naudosime ir atskleisime šią informaciją pagal tokių subjektų 
pateiktus pranešimus ir asmenų, su kuriais susiję šie asmens duomenys, pasirinkimus. 

Asmens duomenų rinkimo ir naudojimo tikslas 

Kyäni renka, naudoja, perduoda, saugo ir kitaip apdoroja asmeninius duomenis, norėdama teikti 
produktus ir paslaugas dengtiems asmenims ir (arba) mūsų verslo partneriams, kad laikytųsi mūsų 
teisinių ir kitų duomenų saugojimo įsipareigojimų skaitmeninės rinkodaros srityje ir kitiems 
įstatymais leidžiamiems tikslams. 

Paprastai mes nerenkame jautrios asmėninės informacijos apie pardavėjus, paslaugų 
teikėjus, klientus ar verslo partnerius, kaip kad informacija apie medicinines ar sveikatos 
būkles, rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus, 
narystę profesinėse sąjungose ar kitą slaptą informaciją. apibrėžta BDAR. 

Mes gauname ir saugome bet kokią informaciją, įvestą į mūsų svetainę ar mums kitaip suteiktą. 
Dažniausiai informacija, kurią mes gauname ir saugome, nėra pasirinktina, nes ji yra reikalinga 
norint veiksmingai ir (arba) teisiškai pateikti Dengtiems asmenims, jų filialams ar partneriams 
prieigą prie mūsų produktų, paslaugų ir verslo galimybių. Kai kuriais atvejais Dengiami asmenys 
gali nuspręsti nepateikti tam tikros informacijos, - tokiu atveju informacija nurodoma kaip 
neprivaloma, tačiau tai gali sumažinti produktų ar paslaugų, kurias mes galime pateikti, skaičių 
arba kokybę. Mes naudojame gaunamą informaciją atsakydami į užklausas, padėdami verslo 
partneriams (kaip apibrėžta Kyäni Pasaulinėje atlyginimų schemoje) vykdyti savo Kyäni verslą, 
pritaikyti ateities pirkimams, tobulinti mūsų svetainei ar operacijoms, bendrauti su klientais arba 
verslo partneriais ir stebėti mūsų bei verslo partnerių rezultatus. 

Konkrečios rūšies informacija, kurią renkame apie Dengtus asmenis, yra: 

 Informacija, kurią mums pateikė asmuo, su kuriuo ji susijusi. Mes gauname didžiąją dalį 
informacijos, kurią tvarkome arba renkame, tiesiogiai iš asmens, su kuriuo susijusi ši 
informacija. Ši informacija labai skiriasi, bet gali apimti vardus, el. pašto adresus, telefono 
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numerius, socialinės žiniasklaidos paskyras ir panašią informaciją, socialinio draudimo 
numerius ir kitą identifikavimo informaciją, mokesčių informaciją, kelionių informaciją (pvz. 
mokėjimo būdai ar banko sąskaitos, transporto informacija ir informacija apie santykius 
(pvz., sutuoktiniai ar vaikai). Daugeliu atvejų ji taip pat apima reguliavimo arba teisinę 
informaciją. Informacija taip pat aprėria bet kokius atsiliepimus, el. laiškus ar kitus 
pranešimus, kuriuos mums ar apie mus pateikė dengiamasis asmuo. 
 

 Informacija, sukurta mūsų sistemų. Mūsų sistemos apskaičiuoja, generuoja arba saugo 
tam tikrus asmeninius duomenis, remiantis Dengiamų asmenų arba kitų asmenų 
pardavimo veikla, rinkodaros veikla, pirkimais ar finansine veikla, kurių veiklą mūsų 
sistemose seka ir kuri yra naudojama kuriant asmeninius duomenis, taikomus vienam ar 
keliems Dengiamiems asmenims. Pavyzdžiui, mes reguliariai kaupiame pardavimų 
duomenis iš mūsų klientų arba verslo partnerių, kurie lemia komisinius Dengiamiems 
asmenims, o tokia informacija yra asmeniniai duomenys. Kaip dar vieną pavyzdį mes taip 
pat kaupiame informaciją apie mūsų verslo partnerių grupių našumą, kuri gali tapti ssmens 
duomenimis, susijusiais su vienu ar keliais asmenimis. 
 

 Informacija, kurią mums pateikė kiti. Kartais kiti žmonės gali pateikti mums informaciją 
apie dengtą asmenį. Pvz., Siūlome paieškos įrankius, kuriuos verslo partneriai gali naudoti 
kontaktų sąrašams tvarkyti ir susisiekti su potencialiais klientais. Informacija, kurią mes 
gauname apie Dengiamus asmenis, labai skiriasi, bet paprastai pateikiama kontaktinė 
informacija ir kartais informacija apie šių asmenų veiklą. 
 

 Automatinė informacija. Be to, mes renkamės ir analizuosime daug techninių duomenų, 
kurie mums pateikiami automatiškai, kai Dengiami žmonės naudoja vieną iš mūsų 
svetainių ar žiniatinklio programų. Pavyzdžiai gali būti interneto protokolo (IP) adresai, 
kompiuterio ir ryšio informacija, pirkimo istorija ir telefono numeris, naudojamas mums 
paskambinti. Mes taip pat galime naudoti naršyklės duomenis, tokius kaip slapukai, Flash 
slapukai (taip pat žinomi kaip Flash vietiniai bendri objektai) ar panašūs duomenys. Kai 
kurių apsilankymų metu mes galime naudoti programinės įrangos priemones, tokias kaip 
JavaScript, kad būtų galima įvertinti ir surinkti seansų informaciją. Taip pat galime rinkti 
techninę informaciją, kad galėtume nustatyti priemones, skirtas sukčiavimo prevencijai ir 
diagnozavimui. 
 

 Mobili informacija. Mes renkame duomenis iš mobiliųjų telefonų, įskaitant, bet 
neapsiribojant, aukščiau pateiktus automatinės informacijos duomenis, taip pat vietos 
duomenis ir kitus mobiliuosius duomenis, įskaitant apribojimų laikmenas, programos 
duomenis ir kitus duomenis. Dauguma mobiliųjų įrenginių suteikia vartotojams galimybę 
išjungti vietovės paslaugas. Jei turite klausimų, kaip išjungti savo įrenginio vietovės 
paslaugas, rekomenduojame kreiptis į savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėją arba savo 
įrenginio gamintoją. 
 

 Informacija iš kitų šaltinių. Informacijos, kurią mes gauname iš kitų šaltinių, pavyzdžiai yra 
atnaujinta pristatymų ir adresų informacija iš mūsų vežėjų ar kitų trečiųjų šalių, kurias 
naudojame, kad ištaisytume savo įrašus ir lengviau pristatytų naujus pirkinius ar ryšius; 
svetainės analizės informacija, sukurta trečiųjų šalių svetainių analizės įrankių, ir kliento el. 
pašto pristatymo informacija, gaunama iš mūsų bandymų bendrauti su Dengtais 
asmenimis. 
 

Pasirinkimas 

Dengiami asmenys gali pasirinkti keisti savo asmeninius duomenis arba atšaukti paskyrą, 
naudodami Kyäni interneto portalą, telefonu į mūsų klientų aptarnavimo liniją arba kitomis 
tinkamomis ryšio priemonėmis, įskaitant toliau nurodytą kontaktinę informaciją. Jie taip pat gali 
atsisakyti mūsų rinkodaros komunikacijų, vadovaudamiesi atitinkamos žinutės instrukcijomis arba 
atsisakymo prenumeratos mechanizmu. Nors Kyäni (įskaitant jos filialus) neketina naudoti ar 
atskleisti dengto asmens asmeninių duomenų tikslams, kurie iš esmės skiriasi nuo šioje politikoje 
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išvardytų tikslų, jei mes kada nors tai padarysime, pirmiausia mes suteiksime galimiems asmenims 
galimybę atsisakyti tokių naudojimo būdų ir (arba) neatskleisti informacijos. Jei aukščiau aprašytas 
draudžiamasis asmuo atsisakytų, Kyäni galbūt negalės suteikti jiems prašomų produktų ar 
paslaugų arba leisti jiems tęsti verslo partnerio veiklą, priklausomai nuo Kyäni poreikio ir (arba) 
teisinio įsipareigojimo saugoti ir naudoti tokius asmeninius duomenis. 

Be to, mes galime naudoti ar atskleisti asmeninius duomenis, nesuteikiant asmenims galimybės 
atsisakyti (i) jei to privalome padaryti įstatymų ar teisinių procesų būdu, (ii) teisėsaugos 
institucijoms ar kitiems vyriausybės pareigūnams, remdamiesi vykdytinu vyriausybės prašymu 
arba kaip reikalaujama pagal galiojančius įstatymus, arba (iii) manome, kad informacijos 
atskleidimas yra būtinas ar tinkamas, kad būtų užkirstas kelias fizinei ar finansinei žalai ar išaiškinti 
įtarimams ar faktinės neteisėtos veiklos tyrimui. 

Tam tikrose situacijose mes galime reikalauti atskleisti asmens duomenis atsakydami į teisėtus 
valdžios institucijų prašymus, įskaitant, kad atitiktų nacionalinius saugumo ar teisėsaugos 
reikalavimus. 

Apdorojimo pagirndai 

BDAR reikalauja, kad visi asmens duomenys būtų renkami pagal teisėtai leistiną 
pagrindą / tikslą. Šis pagrindas / tikslas reguliuoja, kiek laiko Kyäni gali saugoti informaciją, kokia 
informacija gali būti naudojama, ir kokių sutikimų ir (arba) įspėjimų reikia. Jūsų Kyäni turima 
informacija, kaip išdėstyta aukščiau, bus apdorota Kyäni dėl toliau išvardytų priežasčių ir 
pateisinimų: 

 remiantis jūsų sutikimu, kuris taikomas asmeniniams duomenims, kuriuos pateikiate 
Kyäni, konkrečiai žinant tikslus, kuriems jis bus naudojamas; 

 leisti Kyäni vykdyti sutartį (-is) su Dengtais asmenimis (asmenimis, kuriems taikoma ši 
apsauga), arba imtis veiksmų dengto asmens prašymu prieš sudarant sutartį su šiuo 
asmeniu; 

 leisti Kyäni"vykdyti savo teisinius įsipareigojimus, susijusius su mokesčių surinkimu, 
mokėjimu ir finansine atskaitomybe; 

 apsaugoti Dengtojo asmens interesus 

 dėl viešojo intereso priežasčių (visų pirma susijęs su valdžios institucijų poreikiais); 

 apsaugoti ar išplėsti kitus teisėtus Kyäni interesus tobulinant ar įgyvendinant 
skaitmeninės rinkodaros, vartotojų patirties ir panašias iniciatyvas. 
 

Atsakomybė už asmens duomenų perdavimą 

Kyäni gali dalytis asmens duomenimis su savo paslaugų teikėjais, verslo partneriais ir tarp savo 
dukterinių įmonių ir filialų. Konkrečiai ir neapsiribojant, Kyäni dalinsis tam tikrais asmenų 
informacijos aspektais su upline ir (arba) downline verslo partneriais. 

Kyäni veikia daugelyje pasaulio šalių. Kad Kyäni galėtume pasiūlyti nuolatinę paslaugą Dengtiems 
asmenims, kad ir kur jie būtų, mes valdome tam tikras svetainės funkcijas iš vienos centrinės 
vietos. Tai šiuo metu yra Jungtinėse Amerikos Valstijose. Be to, verslo partneriai gali būti įsteigti 
kitose šalyse nei EEE šalyse, Šveicarijoje ar Jungtinėse Amerikos Valstijose. Nėra vieno duomenų 
apsaugos įstatymo, apimančio Europą, JAV ir kitas pasaulio dalis, ir Europos įstatymuose 
reikalaujama, kad Kyäni imtųsi priemonių apsaugoti Dengiamų asmenų informacija nuo jų 
perdavimo ne Europos regionams. Šie veiksmai apima: 

 Kyäni remiasi tarpšakiniais susitarimais ir Kyäni pasauliniu atitikties protokolu, skirtu 
tarptautiniams perdavimams tarp Kyäni įmonių visame pasaulyje; 

 tarptautiniams pervedimams paslaugų teikėjams apsauga priklauso nuo atitinkamo 
paslaugų teikėjo ir jo vietos, taip pat įtraukiant susitarimus, kuriuose numatytos duomenų 
apsaugos nuostatos, kaip reikalaujama pagal įstatymus; 

 Dengiamojo asmens informacijos tarptautiniam pervedimui, jei toks yra, upline ir (arba) 
downline nariams, Kyäni remiasi Kyäni nepriklausomo verslo partnerio susitarimo 
vykdymu ir atitinkamomis politikos ir procedūrų nuostatomis. 
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Jei trečioji šalis nesilaiko savo įsipareigojimų dėl privatumo, Kyäni imsis komerciniu požiūriu 
pagrįstų veiksmų, kad užkirstų kelią ar sustabdytų asmens duomenų naudojimą ar atskleidimą. Jei 
trečiųjų šalių paslaugų teikėjas, teikiantis paslaugas Kyäni vardu, EEE ar Šveicarijos asmens 
duomenis tvarko neatitinkant BDAR ar atitinkamų tolesnių perdavimo principų, Kyäni bus 
atsakinga, nebent galime įrodyti, kad esame neatsakę už įvykį, dėl kurio kilo įvykis iki žalos 
atlyginimo. 

Apsauga 

Kyäni palaiko pagrįstas ir tinkamas administracines, technines ir fizines garantijas, skirtas 
apsaugoti Asmens duomenis nuo nuostolių, netinkamo naudojimo ir neteisėtos prieigos, 
atskleidimo, keitimo ir sunaikinimo. 

Prieiga prie Informacijos  

Kyäni teikia darbuotojams, vartotojams, klientams, verslo partneriams, tiekėjams ir kitiems 
asmenims patvirtinimą, ar Kyäni tvarko su jais susijusius asmeninius duomenis, ir pagrįstą prieigą 
prie jų tvarkomų asmens duomenų. Mes taip pat pateikiame pagrįstą galimybę ištaisyti, iš dalies 
pakeisti ar ištrinti šią informaciją, jei ji yra netiksli. Mes galime apriboti arba uždrausti prieigą prie 
Asmens duomenų, jei tokią prieigą sudaryti yra nepagrįstai sunku ar brangu esant konkrečioms 
aplinkybėms, arba dėl kitų priežasčių, atitinkančių teisinius principus. Norėdami gauti prieigą prie 
Asmens duomenų, vartotojai, klientai, tiekėjai ir kiti asmenys gali naudoti Kyäni administracinę 
sistemą arba susisiekti su Kyäni, kaip nurodyta šios politikos skyriuje "Kaip su mumis susisiekti". 

Kyäni.com administracinėje sistemoje arba mūsų pirkinių krepšelio sistemoje lengvai prieinamos 
informacijos pavyzdžiai yra informacija apie naujausius užsakymus; asmeninė identifikavimo 
informacija (įskaitant visus ar kai kuriuos iš toliau nurodytų: vardai, el. paštas, svetainės adresas, 
paid-as rangas, aukščiausias gyvenimo rangas, slaptažodis, komunikacija, užrašai iš telefono 
skambučių, duomenų perdavimo ir papildymo informacija, mokėjimo informacijos dalis, siuntimo 
informacija ir kita su verslu susijusi informacija); mokėjimo nustatymai (įskaitant kredito kortelių 
informaciją ir reklaminio akcijų bei dovanų kortelių likučius, jei tokie yra); el. pašto pranešimų 
nustatymai (įskaitant informacinius biuletenius, užsakymų patvirtinimus ir panašią informaciją); 
prekybos istorija; ir verslo partnerių paskyros informacija. 

Dengiami asmenys turi teisę naudotis savo asmeniniais duomenimis, įskaitant slaptus asmeninius 
duomenis, bet kokiam teisėtu tikslu, išskyrus atvejus, kai tokios prieigos suteikimas yra nepagrįstai 
apsunkintas ar brangus konkrečiomis aplinkybėmis, arba kai leidžiama pagal atitinkamus teisinius 
principus apriboti ar atmesti tokią prieigą. Pasibaigus tikslui, dėl kurio duomenys buvo surinkti ir 
(arba) apdoroti, ir jokia teisinė prievolė nebereikalauja, kad ji būtų laikoma, Dengtini asmenys turi 
teisę tokius duomenis ištrinti arba būti pamirštais. Kyäni gerbs užklausas, kurias Dengiami 
asmenys atsiųs į kontaktinę informaciją, pateiktą skyriuje "Kaip su mumis susisiekti“. 

Duomenų vientisumas ir tikslų apribojimas 

Kyäni imasi pagrįstų veiksmų, siekdama užtikrinti, kad Kyäni surinkti asmens duomenys atitiktų 
tikslus, kuriems ji turi būti naudojama, ir kad informacija būtų patikima pagal numatytą paskirtį, ji 
būtų tiksli, išsami ir aktuali. Esame priklausomi nuo mūsų darbuotojų, verslo partnerių, vartotojų, 
klientų, tiekėjų ir kitų, jei reikia, atnaujinti ar taisyti savo asmeninius duomenis. 

Naudojimas, vykdymas ir atsakomybė 

Kyäni nustatė procedūras, skirtas periodiškai tikrinti BDAR principų įgyvendinimą ir laikymąsi. Mes 
atliekame kasmetinį savęs vertinimą apie mūsų asmeninių duomenų praktiką, siekdami patikrinti, 
ar mūsų pateiktos informacijos apie mūsų asmeninių duomenų privatumo politiką yra tiesa ir kad 
atitinkama privatumo politika buvo įgyvendinta taip, kaip nurodyta. 

Ginčų Sprendimas 

Dengiami asmenys, pateikdami skundą dėl Kyäni BDAR atitikties, turėtų pateikti šį skundą el. 
paštu privacy@kyani.com. Jei dengiamasis asmuo nėra patenkintas mūsų skundo rezoliucija, jis 
gali susisiekti su ES duomenų apsaugos institucijomis. ES duomenų apsaugos institucijų 
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kontaktiniai duomenys pateikiami: http://ec.europa.eu/justice/data-
protection/bodies/authorities/index_en.htm. 

Kaip su Mumis Susisiekti 

Prašome kreiptis į mus visais klausimais apie ar susirūpinus dėl mūsų privatumo politikos ar 
asmeninių duomenų tvarkymo praktikos, el. paštu: privacy@kyäni.com 

Arba raštu: 
 
     Attention Privacy Department         

Kyäni Europe AB 
Ebbe Lieberathsgartan 18 B,  
412 65  
Göteborg, Sweden 

 
Pokyčiai 

Kyäni privatumo politika-EAA gali būti keičiama laikantis BDAR reikalavimų ir kitų atitinkamų 
teisinių principų. Atitinkamas pranešimas bus pateiktas dėl bet kokių pakeitimų. 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm
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