Duomenų apsaugos informacija
Informuojame apie asmens duomenų tvarkymą naudojant „Delta-Sport“ mobiliųjų telefonų
programėles.
1. Duomenų valdytojas pagal duomenų apsaugos įstatymus (BDAR 4 straipsnio 7 dalį):
„Delta-Sport Handelskontor GmbH“
Wragekamp 6
22397 Hamburg
Deutschland (Vokietija)
Tel.: +49 40 5 27 310 0
El. paštas: info@delta-sport.com
Interneto svetainė: www.delta-sport.com
Su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti:
el. paštu: dsb@delta-sport.com
arba adresu
„Delta-Sport Handelskontor GmbH“
- Der Datenschutzbeauftragte Wragekamp 6
22397 Hamburg
Deutschland (Vokietija)
Tel.: +49 40 5 27 310 323
Kilus klausimų ar pasiūlymų dėl duomenų apsaugos, kreipkitės tiesiai į mūsų duomenų
apsaugos pareigūną.
2. Duomenų tvarkymas atsisiunčiant programėlę
Informuojame, kad atsisiuntus programėlę asmens duomenys perduodami programėlių
parduotuvės operatoriui, iš kurio Jūs atsisiuntėte programėlę. Atsisiuntus programėlę,
atitinkamai parduotuvei perduodami reikalingi duomenys, visų pirma, vartotojo vardas, el.
pašto adresas, kliento numeris programėlių parduotuvėje ir individualus įrenginio kodas. Mes
nesusiję su šiuo duomenų tvarkymu. Už tai atsakingas atitinkamos programėlių parduotuvės
operatorius. Daugiau informacijos apie duomenų tvarkymą galite rasti atitinkamos
programėlių parduotuvės operatoriaus duomenų apsaugos deklaracijose.
3. Duomenų tvarkymas naudojant mobiliojo telefono programėlę

Mobiliojo telefono programėlė atsisiunčiama į Jūsų mobilųjį įrenginį ir gali būti naudojama net
ir neturint interneto prieigos.
Norint naudoti tam tikras kai kurių programėlių funkcijas, programėlei turite suteikti leidimą
pasiekti atitinkamas Jūsų įrenginio funkcijas, pavyzdžiui, prieigą prie atmintinės, kad savo
mobiliajame įrenginyje galėtumėte išsaugoti nuotraukas ar vaizdo įrašus, jei ši galimybė
numatyta programėlėje. Jei programėlėje yra galimybė įrašyti duomenis, tai atliekama tik
lokaliai.
Naudojant mūsų siūlomas programėles, jokie asmens duomenys nerenkami.

4. Jūsų teisės
(1) Mūsų atžvilgiu Jūs turite šias teises, susijusias su Jūsų asmens duomenimis:
 - teisę susipažinti su duomenimis;
 - teisę reikalauti ištaisyti arba ištrinti duomenis;
 - teisę apriboti duomenų tvarkymą;
 - teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi;
 - teisę į duomenų perkeliamumą.
(2) Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą duomenų apsaugos priežiūros institucijai dėl Jūsų
asmens duomenų tvarkymo mūsų įmonėje.

