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„InControl“ privatumo politika 

Paskutinį kartą atnaujinta 2021 m. lapkričio 28 d.  

  

KO GALITE TIKĖTIS ŠIOJE PRIVATUMO POLITIKOJE 

„Jaguar Land Rover“ yra viena pirmaujančių aukščiausios klasės automobilių gamintojų visame pasaulyje. 

Inovacijos ir dizainas suteikia mūsų klientams nepakartojamų patirčių visam gyvenimui. Mes numatome ir 

viršijame jų poreikius bei lūkesčius. Kokybė ir meistriškumas yra mūsų skiriamieji bruožai. Svarbiausia – rūpintis 

savo klientais.  

Mes gerbiame kiekvieno asmens, kurio duomenis tvarkome, privatumą. Šioje privatumo politikoje paaiškinama, 

kaip naudojame asmens duomenis, gautus jums naudojantis interneto svetaine „My InControl Services“ ir mūsų 

transporto priemonėmis (toliau – transporto priemonės), produktais bei paslaugomis, taip pat pateikiama jums 

skirta informacija apie jūsų teises į duomenų apsaugą.  

INFORMACIJA APIE DUOMENŲ APSAUGĄ 

1.           INFORMACIJA APIE DUOMENŲ VALDYTOJĄ: KAS ESAME IR KAIP SU MUMIS SUSISIEKTI 

Kas mes esame. Šioje privatumo politikoje „Jaguar Land Rover“, JLR, „mes“, „mūsų“ ir „mus“ reiškia 

duomenų valdytoją „Jaguar Land Rover Limited“ , kurio registruotos buveinės adresas yra Abbey Road, 

Whitley, Coventry CV3 4LF, Anglija ir registracijos numeris yra 1672070.  

Daugiau informacijos apie „Jaguar Land Rover“ grupę pateikiama skiltyje „Daugiau“. 

Klientų aptarnavimo centro kontaktiniai duomenys. Visais klausimais apie šią privatumo politiką ir 

joje nurodytus produktus bei paslaugas galite kreiptis el. pašto adresu jlr-euro-importer-customer-

relations@jaguarlandrover.com.    

DAUGIAU... 

... apie JAGUAR LAND ROVER grupę... 

 „Jaguar Land Rover“ priklauso bendrovių grupei, kurios patronuojančioji bendrovė yra „Jaguar Land Rover 

Automotive plc“. Daugiau informacijos apie bendrovę „Jaguar Land Rover“ galite rasti mūsų interneto 

svetainėje https://www.jaguarlandrover.com/.  

„Jaguar Land Rover“ yra „Tata“ įmonių grupės dalis. Daugiau informacijos apie „Tata“ grupę ir „Tata“ įmones 

pateikiama http://www.tata.com/aboutus/sub_index/Leadership-with-trust ir 

http://www.tata.com/company/index/Tata-companies  

  

2.           KAM TAIKOMA ŠI PRIVATUMO POLITIKA 

•      Ši privatumo politika taikoma, kai naudojatės: 

mailto:jlr-euro-importer-customer-relations@jaguarlandrover.com
mailto:jlr-euro-importer-customer-relations@jaguarlandrover.com
https://www.jaguarlandrover.com/
http://www.tata.com/aboutus/sub_index/Leadership-with-trust
http://www.tata.com/company/index/Tata-companies
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o  „InControl Remote“ programėle, kuri yra išmaniojo telefono programėle (toliau – 

Programėlė), kurią iš internetinės parduotuvės parsisiuntėte į savo išmanųjį telefoną arba 

delninį įrenginį (toliau bendrai – Įrenginys) ir kuri leidžia jums naudotis „Remote Essentials“ 

funkcijomis bei, atsižvelgiant į jūsų prenumeratą, „Remote“ arba „Remote Premium“ 

funkcijomis; 

o  išmaniojo telefono programėle “Remote Park Assist”, kurią atsisiuntėte iš internetinės 

parduotuvės ir kuri leidžia naudoti „Remote Park Assist“ funkcijas. 

o  „My InControl“ interneto svetaine, per kurią galite prisijungti prie savo „InControl Services“ 

paskyros ir naudotis tam tikromis „InControl“ paslaugomis; 

o  bet kuriomis iš toliau nurodytų „InControl“ paslaugų (atsižvelgiant į jūsų transporto priemonės 

modelį ir prenumeratą): i) paslaugomis, teikiamomis per „InControl“ nuotolinio valdymo 

programėlę, „Remote Park Assist“ programėlę ir „My InControl“ interneto svetainę; ii) „SOS 

Emergency Call“ paslaugomis; iii) „Optimised Roadside Assistance“ paslaugomis; iv) „InControl 

Secure Tracker“ arba „InControl Secure Tracker Pro“ paslaugomis ir v) bet kuriomis 

susijusiomis arba prieinamomis „InControl“ programėlėmis ir paslaugomis (toliau – 

„InControl“paslaugos); 

o  informacine pramogine sistema, įskaitant „InControl Touch Pro“ ir „Pivi Pro“ funkcijas (šioje 

privatumo politikoje terminas „Funkcijos“ vartojamas kalbant apie transporto priemones, kuriose 

įdiegta funkcija „InControl Touch Pro“ arba „Pivi Pro“, jis taip pat taikomas informacinei 

pramoginei sistemai, susijusioms paslaugoms, programinės įrangos naujinimo funkcijoms ir 

„Live“ paslaugoms (įskaitant visą programinę įrangą, vaizdus, tekstą, duomenis ir kitą turinį, 

kuris yra tokių funkcijų dalis ar yra su jomis susijęs), ir  

o  kitomis susijusiomis transporto priemonių sistemomis ir paslaugomis. 

Atkreipiame dėmesį, kad ši privatumo politika netaikoma trečiųjų šalių interneto svetainėms, į kurias 

galite patekti naudodamiesi „InControl“ paslaugomis arba kitaip, taip pat paslaugoms ir priedams, 

kuriuos užsisakėte tiesiogiai iš trečiosios šalies. Tokiais atvejais žr. atitinkamos trečiosios šalies 

privatumo politiką. 

Šioje privatumo politikoje nustatomas pagrindas, kuriuo tvarkome duomenis, įskaitant bet kokius iš jūsų 

surinktus ar jūsų pateiktus asmens duomenis, jums pasinaudojus „My InControl“ interneto svetaine ar 

2 dalyje nurodytomis mūsų transporto priemonėmis, produktais ir paslaugomis. Atidžiai perskaitykite 

šią privatumo politiką, kad suprastumėte mūsų taikomą praktiką, susijusią su duomenų rinkimu, jūsų 

asmens duomenimis ir jų tvarkymo būdais.  

Atkreipiame dėmesį, kad jums tenka atsakomybė įspėti visus keleivius ir žmones, kuriems leidžiate 

naudotis savo transporto priemone, informacine pramogine sistema ir (arba) „InControl“ paslaugomis, 

apie privatumo apsaugą, aprašytą šioje privatumo politikoje (įskaitant būdus, kaip mes galime rinkti ir 

naudoti transporto priemonės duomenis ir (arba) duomenis, susijusius su transporto priemonės 

naudotojais).  
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3.           KOKIA INFORMACIJA RENKAMA 

Mes galime rinkti ir tvarkyti toliau nurodytus duomenis apie jus ir (arba) jūsų transporto priemonę (-es): 

•      Pateiktą informaciją, t. y. informaciją, kurią pateikiate pildydami internetines formas, kai kuriate savo 

„InControl Services“ paskyrą, arba naudodamiesi „My InControl“ interneto svetaine ir savo transporto 

priemonės informacine pramogine sistema ir jos funkcijomis, taip pat informaciją, kurią pateikiate 

mums tiesiogiai kitokiu būdu (pvz., skambindami telefonu, rašydami el. paštu arba per vieną iš „My 

InControl“ interneto svetainės formų) arba kurią įgaliotasis atstovas (iš kurio pirkote ar nuomojate 

transporto priemonę) pateikia jūsų vardu kurdamas jums „InControl Services“ paskyrą ar kitokiu būdu 

vykdydamas jūsų nurodymus. Ši informacija priklauso nuo jūsų veiksmų, tačiau gali apimti jūsų vardą, 

pavardę, adresą, telefono numerį (įskaitant išmaniojo telefono numerį), e. pašto adresą, kalbą, 

„InControl Services“ paskyros slaptažodį ir PIN kodus, jūsų transporto priemonės informacinės 

pramoginės sistemos pasirinkimus ir informaciją apie jūsų pasirinktą (-us) įgaliotąjį (-uosius) atstovą (-

us). 

•      Papildomą informaciją: 

o  jei kreipiatės į mus, mes galime išsaugoti mūsų susirašinėjimo kopiją ir 

o  informaciją apie jūsų operacijas, atliktas per „My InControl“ interneto svetainę. 

•      Įrenginio informaciją (įskaitant buvimo vietą). Mes galime rinkti informaciją apie Įrenginį ar 

kompiuterį, kuriuo galite prisijungti prie mūsų interneto svetainių arba parsisiųsti „InControl Remote“ 

arba „Remote Park Assist“ programėlės kopiją į savo išmaniojo telefono įrenginį, įskaitant operacinę 

sistemą, automobilio pagaminimo metus, modelį ir versiją, „InControl Remote“ programėlės diegimo 

unikalų identifikatorių, Įrenginio vietovės nustatymus ir šalies kodą. „InControl“ nuotolinio valdymo 

programėlė taip pat gali rinkti informaciją apie jūsų įrenginio vietą, identifikavimo ženklus ir naudotojo 

vardą, tačiau ši informacija mums neperduodama. Parsisiųsdami „InControl“ nuotolinio valdymo 

programėlę, jūs sutinkate programėlės paslaugoms naudoti GPS arba buvimo vietos duomenis, 

įskaitant žemėlapio duomenis. Galite apriboti prieigą prie savo Įrenginio buvimo vietos ar tokių 

duomenų rinkimą išjungdami savo Įrenginio buvimo vietos nustatymo funkciją arba nesinaudodami 

Įrenginio funkcijomis, kurioms reikia informacijos apie buvimo vietą.  Atkreipiame dėmesį, kad tai gali 

turėti poveikio programėlės paslaugoms, kuriomis galite naudotis. Mūsų Programėlės gali pasiūlyti 

parinktį įjungti Įrenginio piršto atspaudo arba tinklainės nuskaitymo technologijos naudojimą jūsų 

tapatybei Programėlėje patvirtinti. Tokiais atvejais nerinksime jūsų piršto atspaudo arba tinklainės 

nuskaitymo informacijos, o tik iš jūsų Įrenginio gausime patvirtinimą, kad patvirtinimo patikra atlikta 

sėkmingai.  Daugiau informacijos apie Įrenginio duomenis, automatizuotą duomenų rinkimą ir 

slapukus pateikiama mūsų slapukų politikoje; 

•      Transporto priemonės identifikavimo informaciją, t. y. informaciją apie transporto priemonę, kurią 

esate užregistravę „InControl Services“, arba kitą transporto priemonę, kuri kitokiu būdu (pvz., per 

pardavėją) mums identifikuota kaip susijusi su jumis, įskaitant transporto priemonės identifikavimo 

numerį (VIN), markę, modelį, modelio metus, priedus, registracijos numerį, pirkimo ar nuomos datą ir 

įgaliotąjį atstovą, iš kurio įsigijote ar išsinuomojote transporto priemonę;  
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•      Buvimo vietos informaciją. Tam, kad galėtume teikti jums „InControl“ paslaugas, mums ir mūsų 

paslaugų teikėjams būtina naudotis iš jūsų transporto priemonės atsiunčiamais buvimo vietos 

duomenimis, įskaitant informaciją apie tai, kur transporto priemonė buvo pastatyta paskutinį kartą. 

Mes taip pat bet kada renkame ir tvarkome kitą informaciją apie transporto priemonės buvimo vietą – 

tai yra „InControl“ paslaugų „kelionės sekimo“ funkcijos (toliau – Kelionės) dalis. Informacija, kurią 

renkame ir tvarkome pasitelkdami šią funkciją, yra išdėstyta skiltyje „Kelionės informacija“. Informacija 

apie tai, kur transporto priemonė buvo pastatyta paskutinį kartą, yra visada sekama, ir šios funkcijos 

negalima išjungti, kol naudojatės „InControl“ paslaugomis. Atsižvelgiant į tai, galite bet kada išjungti 

Kelionės funkciją per „My InControl“ interneto svetainę arba „InControl“ nuotolinio valdymo 

programėlę. Tačiau jeigu aktyvuojama „SOS Emergency Call“, „Optimised Assistance“, „InControl 

Secure Tracker“ arba „InControl Secure Tracker Pro“ funkcija, įvykus atitinkamam aktyvumą lėmusiam 

įvykiui, pvz., kai jūsų transporto priemonė nutempiama su išjungtu varikliu, perkeliama taip, kad 

aktyvuojama „InControl Secure Tracker“ arba „InControl Secure Tracker Pro“ funkcija, arba 

išsiskleidžia jūsų transporto priemonės oro pagalvės, realiojo laiko transporto priemonės buvimo 

vietos duomenys siunčiami atitinkamam paslaugų teikėjui ir (arba) pagalbos tarnyboms (kaip 

tinkama), net jeigu jūs išjungėte Kelionės funkciją. Visa informacija apie atitinkamus aktyvumą 

lėmusius įvykius pateikiama transporto priemonės vadove. Buvimo vietos informacija taip pat 

reikalinga (kaip atskira „Kelionės informacijos“ funkcija) tam tikrų „InControl“ paslaugų ir funkcijų 

veikimui užtikrinti, įskaitant jūsų transporto priemonės buvimo vietos nustatymą žemėlapyje ir 

nuorodų, kaip į ją grįžti, gavimą, taip pat jūsų transporto priemonės buvimo vietos nustatymą pilnoje 

automobilių aikštelėje pasinaudojus „signalo ir blykstės“ funkcija. Net jeigu neaktyvavote savo 

„InControl Services“ paskyros, transporto priemonė gali automatiškai inicijuoti skambutį per 

ribotą skubios pagalbos iškvietos funkciją, kad galėtumėte susisiekti su pagalbos tarnybomis. 

Jūs taip pat galite inicijuoti skambutį pagalbos tarnyboms rankiniu būdu, pasinaudoję ribota 

skubios pagalbos iškvietos funkcija. Tokio skambučio metu mums ir (arba) pagalbos 

tarnyboms gali būti perduoda jūsų informacija, įskaitant transporto priemonės buvimo vietą, 

laiką ir transporto priemonės identifikatorių, kaip aprašyta jūsų transporto priemonės vadove, 

pateikiamame https://www.ownerinfo.jaguar.com ir https://www.ownerinfo.landrover.com.  

•      Kelionės informaciją, t. y. informaciją apie jūsų kelionę, kuri siunčiama iš jūsų transporto priemonės, 

įskaitant kelionės atstumą, buvimo vietą realiuoju laiku, kelionės trukmę, vidutinį greitį ir duomenis 

apie kelionės efektyvumą. Kaip jau minėta, jūs galite išjungti Kelionės funkciją per „My InControl“ 

interneto svetainę arba „InControl“ nuotolinio valdymo programėlę. Tokiu atveju iš transporto 

priemonės nebus siunčiama minėta informacija (išskyrus informaciją apie tai, kur transporto priemonė 

buvo pastatyta paskutinį kartą). Tačiau, kaip minėta, jeigu aktyvuojama „SOS Emergency Call“, 

„Optimised Roadside Assistance“, „InControl Secure Tracker“ arba „InControl Secure Tracker Pro“ 

paslauga, transporto priemonės buvimo vietos duomenys siunčiami atitinkamam paslaugų teikėjui 

ir (arba) pagalbos tarnyboms (kaip tinkama), net jeigu išjungėte Kelionės funkciją;  

•      Kalbos duomenų žurnalo informaciją. Balso duomenys ir pateikti duomenys, kurie bendrinami su 

mūsų balso paslaugų teikėjais, kad į jūsų balso komandas būtų galima atsakyti, gali apimti šiuos 

dalykus: garso failus, susijusias transkripcijas ir žurnalo failus. 

•      Informaciją apie transporto priemonės veikimą. Ji apima techninius duomenis, susijusius su 

transporto priemone kaip produktu, įskaitant duomenis apie transporto priemonės komponentus (pvz., 

serijos numeris, programinės įrangos versija), transporto priemonės kokybę ir priežiūrą (pvz., 

https://www.ownerinfo.jaguar.com/
https://www.ownerinfo.landrover.com/
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diagnostiniai gedimų kodai), informaciją apie transporto priemonės patekimą į eismo įvykį, kai 

išsiskleidžia oro pagalvės arba įsijungia jutikliai, ir informaciją apie transporto priemonės veikimą 

kasdienio naudojimo metu, įskaitant, bet neapsiribojant, degalų kiekį, atstumą prieš pasibaigiant 

degalams, odometro duomenis, atstumą, kurį nuvažiavus reikės atlikti techninę apžiūrą, aušinimo 

skysčio lygį, plovimo skysčio lygį, stabdžių skysčio lygį, stabdžių kaladėlių nusidėvėjimą, padangų 

slėgį, padangų slėgio daviklio gedimą, netinkamą variklio veikimą, alyvos lygį, durų ir langų būklę, ar 

saugos diržai yra prisegti ar ne. Renkama informacija iš visų jutiklių, esančių, pavyzdžiui, automobilyje 

ir ant vairo, informacija iš kameros, įskaitant apie tai, ar kabina ir variklio dangtis yra atidaryti, 

informacija apie akumuliatorių, įskaitant įtampą, informacija apie išmetamą teršalų kiekį ir 

signalizacijos veikimą.  

•      Registravimo informaciją. Šioje privatumo politikoje „Registravimo informacija“ yra registruojami 

failai, kuriuose išvardijami veiksmai ar užklausos, pateiktos mūsų sistemoms dėl naudojimosi 

informacine pramogine sistema ir jos funkcijomis bei „InControl“ paslaugomis. Mes automatiškai 

renkame ir saugome informaciją, susijusią su skambučiais, atliekamais pasinaudojus „SOS 

Emergency Call“ ir „Optimised Roadside Assistance“ funkcijomis (įskaitant skambučio datą, trukmę, 

turinį ir skambučių skaičių) (toliau – Skambučių registravimo informacija). Šios informacijos 

naudojimas aprašomas toliau. Kai prisijungiate prie „My InControl“ svetainės, naudojatės informacine 

pramogine sistema ar funkcijomis, prijungiate SIM kortelę ar sujungiate su įrenginiu, mes serverio 

žurnaluose galime automatiškai rinkti ir saugoti tam tikrą informaciją, įskaitant, bet neapsiribojant, 

interneto protokolo (IP) adresus, interneto paslaugų teikėją, svetainės lankomumą, naršyklės tipą ir 

kalbą, žiūrėtus puslapius ir puslapius, iš kurių buvo išeita, atspaudų datą ir laiką (toliau – Svetainės 

registravimo informacija). Be to, mes galime rinkti ir saugoti informaciją, susijusią su „InControl“ 

nuotolinio valdymo programėlės paslaugų naudojimu ir transporto priemonės būklės pranešimais, 

kuriuos jūsų transporto priemonė siunčia „InControl“ nuotolinio valdymo programėlei (toliau – 

Programėlės registravimo informacija), taip pat informaciją, gautą jums naudojantis transporto 

priemonės informacine pramogine sistema, prijungta SIM kortele ar įrenginiu (toliau – Įrenginio 

informacija);   

•      Saugumo autentifikavimo informaciją, t. y. transporto priemonės identifikavimo duomenis ir 

autentifikavimo ženklus. 

•      Funkcijos informaciją, t. y. su konkrečia funkcija susijusią informaciją, kaip antai mėgstamiausios 

funkcijos, užrašai ir medija, taip pat informaciją, kurią nusprendžiate pateikti naudojamoms funkcijoms, 

turinio ir naudojimo informaciją, naudotojo nustatymus, pavyzdžiui, funkcijos „remember me“ 

aktyvavimą, saugumo autentifikavimo duomenis, buvimo vietos informaciją, pavyzdžiui, laiko zoną, 

kalbą ir šalį, transporto priemonės markę ir prekių ženklą, atitinkamą Registravimo informaciją. 

•      Funkcijų „Remember me“ ir „Remember PIN“ informaciją: Jūsų transporto priemonė gali turėti 

„prisiminimo“ arba „PIN kodo įsidėmėjimo“ funkciją, kurią galima naudoti su tam tikrais „InControl“ 

paketo priedais. Ši funkcija, jeigu ją įjungiate, leidžia automatiškai prisijungti prie transporto 

priemonės, kad būtų patogiau naudotis kitomis funkcijomis. Nepamirškite, kad jeigu ši funkcija yra 

įjungta, bet kuris kitas asmuo, kuris naudojasi šia transporto priemone, galės prieiti prie jūsų išsaugotų 

nustatymų, funkcijų bei transporto priemonėje esančių asmens duomenų ir vietoj jūsų transporto 

priemonėje naudotis „InControl“ paslaugomis. Jeigu nenorite, kad kiti naudotojai turėtų tokią prieigą, 
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pasirūpinkite, kad „remember me“ ar „remember PIN“ funkcija būtų išjungta, ir atsijunkite iš visų 

susijusių funkcijų; 

•      Rinkodaros duomenis. Mes galime gauti jūsų kontaktinius duomenis, pasirinkimus dėl rinkodaros ar 

kitą informaciją tiesiogiai iš jūsų, pardavėjų ir kitų trečiųjų šalių partnerių, jeigu apie tai tinkamai 

pranešama ir laikomasi galiojančių duomenų apsaugos teisės aktų. Jūs turite teisę reikalauti, kad 

nenaudotume jūsų asmens duomenų rinkodaros tikslais. Daugiau informacijos apie jūsų duomenų 

apsaugos teises pateikiama 9 dalyje „Jūsų duomenų apsaugos teisės“; 

•      Viešųjų šaltinių duomenis. Mes galime naudotis viešųjų šaltinių duomenimis, pavyzdžiui, kad 

palaikytume funkcionalumą arba paslaugas (kaip antai autentifikavimą ar su sukčiavimu susijusias 

patikras) ir (arba) išsaugotume turimų duomenų tikslumą. Pavyzdžiui, kartais galime VĮ „Regitra“ 

pasitikrinti, ar turime naujausią informaciją apie transporto priemonės savininką; 

•      Trečiųjų šalių duomenis. Mes galime gauti duomenis iš trečiųjų šalių taip, kaip paaiškinta 5 dalyje. 

•      Informacinės pramoginės sistemos funkcijas ir programinės įrangos atnaujinimus. Mes galime 

naudoti turimus duomenis (pvz., VIN), kad užfiksuotume jūsų pasirinkimus, teikti savo programinės 

įrangos atnaujinimus, spręsti klausimus ir įgyvendinti visus būtinus reikalavimus, susijusius su 

programinės įrangos atnaujinimų teikimu.   

•      „Remote Park Assist“ programos duomenis. „Remote Park Assist“ programa naudoja „Wi-Fi“ ryšį 

tarp įrenginio ir transporto priemonės. Valdant transporto priemonę, signalai bus apdorojami tik 

transporto priemonės aparatinėje įrangoje ir nėra siunčiami į mūsų išorinius serverius. Kai prisijungsite 

prie „Remote Park Assist“ programos, paprašysime jūsų „InControl“ paskyros prisijungimo duomenų 

ir PIN kodo. Tai leidžia mums patikrinti, ar turite galiojančią „InControl“ paskyrą ir, kai jūsų transporto 

priemonė sėkmingai susieta su jūsų įrenginiu, rodyti tam tikrą informaciją apie jūsų transporto 

priemonę „Remote Park Assist“ programėlėje. 

Atkreipiame dėmesį, kad mes galime susieti pateiktą informaciją su kita pirmiau nurodyta informacija. Tai 

padarę apjungtą informaciją laikysime asmens duomenimis pagal šią privatumo politiką tol, kol ji bus 

apjungta. 

4.           KAIP NAUDOJAME TRANSPORTO PRIEMONIŲ DUOMENIS IR JŪSŲ ASMENS DUOMENIS  

Mes naudojame transporto priemonės duomenis ir asmens duomenis, kad galėtume tvarkyti ir vykdyti 

paslaugoms keliamus reikalavimus ir prašymus suteikti informacijos, geriau suprastume, kaip 

naudojamos paslaugos, transporto priemonė ir Programėlė, vykdytume vidaus mokslinių tyrimų ir plėtros 

veiklą ir padidintume savo produktų bei paslaugų efektyvumą. Daugiau informacijos apie mūsų duomenų 

tvarkymo veiklą ir jos teisinius pagrindus pateikiama skiltyje „Daugiau“. 
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DAUGIAU... 

Mes naudojame jūsų asmens duomenis toliau nurodytais tikslais ir teisiniais pagrindais.  

Veikla, dėl kurios gali reikėti rinkti arba tvarkyti 

asmeninę informaciją: 

Apdorojamos informacijos 

tipai: 

Taikomas 

teisinis  

pagrindas: 

  

o   Pramonės atstovams suteikti įgaliojimai ir (arba) 

teisiniai reikalavimai, pavyzdžiui: 

▪  Pagalbos tarnybos („eCall“), jei jos yra teisiškai 

įgaliotos. 

▪  Funkcijų ir paslaugų kibernetinio saugumo ir saugos 

palaikymas (įskaitant programinės įrangos teikimą 

taikant nuotolinius atnaujinimus). 

▪  Informacijos apie transporto priemonę perdavimas 

arba dalijimasis ja su atitinkamomis valdžios 

institucijomis pagal teisinius įgaliojimus.  

o   Pranešimas apie skubų saugos arba produktų 

atšaukimo pranešimą 

o   Teisinių ir reguliacinių reikalavimų arba teisinių 

pretenzijų tvarkymas, įskaitant tokius tikslus: 

▪  Siekiant laikytis teisinių įsipareigojimų arba ginant 

savo teises.  

▪  Nusikaltimų prevencija ir nustatymas (įskaitant atvejus, 

kai reikia padėti Valstybinei mokesčių inspekcijai, 

teisėsaugos institucijoms, kaip antai policijai, VĮ 

„Regitra“ ar kitoms valdžios institucijoms ir 

baudžiamojo tyrimo įstaigoms), nacionalinio 

saugumo užtikrinimas. 

  

▪  Pateikta informacija 

▪  Transporto priemonės 

identifikavimo 

informacija 

▪  Vietos informacija 

▪  Kelionės informacija 

▪  Transporto priemonės 

eksploatavimo 

informacija 

▪  Žurnalo informacija,  

▪  Viešųjų šaltinių 

duomenys 

▪  Trečiųjų šalių 

duomenys. 

▪  Įrenginio informacija  

Teisinė 

prievolė. 

  

o   Transporto priemonių funkcijų ir paslaugų (įskaitant 

trečiųjų šalių funkcijų tiekėjus) sąranka ir 

eksploatavimas: 

Ypatingą dėmesį atkreipkite į šiuos punktus: 
▪  Vietos informacija bus tvarkoma pagal poreikį, kad 

būtų teikiamos vietos funkcijos ir paslaugos, 

kurioms užsiregistravote arba kurių prašėte.  

▪  Kalbos duomenų žurnalo informacija bus tvarkoma ir 

ja bus dalijamasi su atitinkamais paslaugų teikėjais 

tik kalba aktyvinamų funkcijų ir paslaugų naudojimo 

tikslais.  

o   Funkcijų ir paslaugų priežiūra (įskaitant programinės 

įrangos teikimą, taikant nuotolinius atnaujinimus): 

▪  Gedimų režimų, klaidų ištaisymų ir diagnostikos bei 

prognozės problemų nustatymas. 

  

▪  Pateikta informacija 

▪  Transporto priemonės 

identifikavimo 

informacija  

▪  Vietos informacija 

▪  Kelionės informacija  

▪  Kalbos duomenų 

žurnalo informacija 

▪  Transporto priemonės 

eksploatavimo 

informacija  

▪  Žurnalo informacija,  

▪  Funkcijų informacija 

Sutartis 
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▪  Problemų, užklausų ir skundų sprendimas (įskaitant su 

garantija susijusių klausimų tvarkymą). 

o   Tinklo ir informacijos saugumas: 

▪  Mūsų tinklo ir platformos informacijos saugumo 

užtikrinimas ir bendresnė jūsų informacijos apsauga 

nuo praradimo, pažeidimo, vagystės ar neteisėtos 

prieigos prie jos.  

▪  Autentifikavimo duomenys reikalingi prisijungimui prie 

jūsų paskyros ir saugumo užtikrinimui jums 

naudojant Funkcijas, taip pat siekiant užkirsti kelią 

neleistinai prieigai. Ja automatiškai dalijasi mūsų 

saugumo autentifikavimo paslaugų ir prieglobos 

paslaugų teikėjai, kad galėtų patikrinti tapatybę ir 

užkirsti kelią neteisėtam paslaugų, įskaitant 

„InControl“ paslaugas, naudojimui. 

o   Paslaugų sutartis ir su prenumerata susijusi 

komunikacija 

o   Įrašų tvarkymas ir bendrasis sutarčių / paslaugų 

administravimas 

▪  Viešųjų šaltinių 

duomenys  

▪  Trečiųjų šalių duomenys 

▪  Saugumo ir 

autentifikavimo 

informacija 

▪  „Remember me“ ir 

„Remember PIN“ 

funkcijos 

  

  

o   Atsakymas į klientų užklausas ir problemų 

sprendimas (prieš arba po sutarties)   

▪    Vidinėms operacijoms ir administraciniams tikslams 

(pavyzdžiui, tai apims trikčių šalinimą, testavimą, 

mūsų audito reikalavimų palaikymą, galimo 

netinkamo naudojimo tyrimą ir atsakymus į bet 

kokias jūsų užklausas) ir pagalba dėl jūsų užklausų. 

▪   Mes galime įrašyti jūsų skambučius mokymo, kokybės 
užtikrinimo ir ginčų sprendimo tikslais. 

o   Su kliento produktu / funkcija susijusi komunikacija 

(kai jie nėra rinkodaros ar reklaminio pobūdžio, 

pvz., teikiant atnaujinimus apie sutartyje nurodytas 

paslaugas ar funkcijas) 

o   Transporto priemonės būklės pranešimas (VHN): 

▪  Bendraujant su jumis dėl konkrečių įspėjimų apie jūsų 

transporto priemonės būklę. 

o   Rinkodaros ir reklaminiai pranešimai (jei kitais 

atvejais jiems nereikia sutikimo), pvz.,: 

▪  Rinkodaros arba reklaminiai pranešimai paštu, 

telefonu; 

▪  Skaitmeninė ar socialinės žiniasklaidos rinkodara, kai 

nėra pritaikyta individualiai; 

▪   Paslaugų teikimo sutarties ir prenumeratos 

atnaujinimo pasiūlymai dėl jūsų esamų paslaugų; 

▪  Rinkodaros ir reklaminiai pranešimai, susiję su 

panašiais produktais ir paslaugomis, 

išskyrus atvejus, kai jūs pasirinkote negauti tokių 
pranešimų.  

  

▪  Pateikta informacija  

▪  Transporto priemonės 

identifikavimo 

informacija 

▪  Rinkodaros duomenys, 

▪  Informacija apie buvimo 

vietą ir kelionės 

informacija (išskyrus 

atvejus, kai pagal 

įstatymus 

reikalaujama 

sutikimo) 

▪  Transporto priemonės 

eksploatavimo 

duomenys 

▪  Įrenginio informacija 

▪  Trečiųjų šalių duomenys 

▪  Žurnalo informacija 

▪  Skambučių registravimo 

informacija 

▪  Programėlės žurnalo 

informacija 

▪  Saugumo ir 

autentifikavimo 

duomenys 

▪  Viešųjų šaltinių 

duomenys 

Teisėti verslo  
interesai 
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o   Tyrimai ir plėtra, duomenų agregavimas ir duomenų 

analizė: 

Šiais tikslais: 

▪  kad galėtume vystyti ir tobulinti produktus;  

▪  nustatyti trikčių režimus, reikiamus klaidų taisymus, 

diagnostikos ir prognostikos problemas; bei 

▪   funkcijų naudojimo, tendencijų ir prioritetų vertinimui.  

Tai apima duomenų anonimizavimo procesą tolesnių 

tyrimų, analizės ir statistikos tikslais (be apribojimų 

įskaitant tinklo ir informacijos saugumo tikslus).  
o   Jūsų svetainės, informacijos ir pramogų bei bendros 

kliento patirties gerinimas: 

▪  Norėdami pagerinti ir supaprastinti jūsų „Jaguar Land 

Rover“ svetainių patirtį, patirtį transporto 

priemonėje, programėlių funkcijas (pavyzdžiui, 

aptikti ekrano dydį, pritaikant įrenginiui, kuriuo 

naudojatės paslauga) ir palaikyti jūsų naudojimąsi 

suasmenintomis svetainės sritimis (įskaitant „klientų 

portalo“ prieigos ir naudojimo apdorojimą ir vieno 

prisijungimo autentifikavimo kelionių tvarkymą).  

▪  Išankstinis interneto svetainės duomenų laukelių 

užpildymas, kad pagerintume ir racionalizuotume 

jūsų patirtį internete.  

o   Jūsų transporto priemonės nuosavybės pakeitimų 

patvirtinimas ir „InControl“ paskyros atsiejimo 

palaikymas  

o   Įrašų tvarkymas ir bendras administravimas: 

▪  Siekiant saugoti mūsų įrašus, administruoti ir prižiūrėti 

mūsų paslaugas, programas, svetaines ir transporto 

priemonių funkcionalumą. 

▪  Siekiant atsakyti į jūsų užklausas ir paremti kitas 

vidaus operacijas ir administracines užduotis (pvz., 

tai apima trikčių šalinimą, išbandymą, paramą 

įgyvendinant audito reikalavimus, atsakymą į jūsų 

užklausas, įskaitant dėl duomenų apsaugos teisių). 

  

Mes galime įrašyti jūsų skambučius mokymo, kokybės 

užtikrinimo ir ginčų sprendimo tikslais. 

o   Įmonių įsigijimai ir perleidimai 

  

o   Duomenų agregavimas, analizė ir profiliavimas: 

Kaip nurodyta anksčiau, vykdome mokslinių tyrimų ir 
analizės veiklą, kuri padeda kurti rinkodaros strategijas, 
geriau suprasti savo klientus ir lankytojus, sustiprinti 
mūsų interneto svetainės reklamos veiklą ir tobulinti 
interneto svetainės informaciją, funkcionalumą bei 
mūsų teikiamas paslaugas. Kai šios veiklos rezultatus 

  

▪  Pateikta informacija 

▪  Transporto priemonės 

identifikavimo 

informacija  

Sutikimas  
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naudosime profiliavimui ir pritaikytos rinkodaros 
tikslams, kaip toliau aprašyta, mes prašysime jūsų 
sutikimo.  

o   Rinkodaros ir reklaminės komunikacijos: 

▪  Galime jums siųsti rinkodaros pranešimus, įskaitant 

elektroniniu būdu (pvz., el. paštu, žinutėmis, per 

skaitmeninę ar socialinę žiniasklaidą ir kt.), 

susijusius su produktais ar paslaugomis, kurios gali 

jus sudominti. 

▪  Taip pat galime dalytis jūsų duomenimis su savo 

nepriklausomų trečiųjų šalių tinklu rinkodaros 

pranešimų siuntimo, taip pat ir elektroninėmis 

priemonėmis, tikslais. 

▪  Mes galime naudoti slapukus pritaikytos rinkodaros 

tikslams (žr. mūsų slapukų politiką).  

o   Vietos informacijos naudojimas tyrimams ir plėtrai, 

duomenų agregavimas ir duomenys (kai pagal 

įstatymus reikalaujama sutikimo naudoti neagreguotus / 

konkrečius geografinės vietos duomenis) 

o   Nuotoliniai programinės įrangos atnaujinimai: 

▪  Norėdami jūsų transporto priemonėje diegti nuotolinius 

atnaujinimus, jei tie atnaujinimai nėra susiję su 

užsakyta paslauga arba kitaip reikalauja išankstinio 

naudotojo sutikimo dėl jų diegimo. 

Pastaba: jeigu jūsų asmens duomenis renkame turėdami 

sutikimą bet kuriuo iš anksčiau nurodytų tikslų, galite bet 

kada atšaukti savo sutikimą dėl jūsų informacijos 

naudojimo. Daugiau informacijos pateikiama „Sutikimo 

atšaukimas“, 9 skyriuje. Jūsų teisė atšaukti sutikimą 

neturi įtakos duomenų tvarkymo, kuris buvo grindžiamas 

sutikimu iki jo atšaukimo, teisėtumui. 

▪  Transporto priemonės 

eksploatavimo 

duomenys 

▪  Vietos informacija 

▪  Kelionės informacija  

▪  Transporto priemonės 

eksploatavimo 

informacija 

▪  Trečiųjų šalių duomenys 

▪  Rinkodaros duomenys 

  

 

  
5.           SU KUO DALIJAMĖS ASMENS DUOMENIMIS 

  

Mes galime dalytis jūsų asmens duomenimis su (ir gauti informaciją apie jus ir jūsų transporto priemonę (-

es) iš):  

•      trečiosiomis šalimis, įskaitant paslaugų teikėjus (daugiau informacijos žr. žemiau), trečiosios šalies 

programėlės, navigacijos ir kitos Funkcijos teikėjus, su transporto priemone ir prenumerata susijusių 

paslaugų teikėjus (įskaitant balso pagalbinės priemonės Funkcijas ir paslaugas, finansus, draudimą, 

garantiją, nuomą, bet jais neapsiribojant) ir „InControl“ paslaugų teikėjus, kuriems reikia šių duomenų, 

kad galėtume jums suteikti paslaugas ir produktus, kuriuos turite teisę gauti, užsisakėte, kurių prašėte 

ar kurie reikalingi jūsų transporto priemonei, pvz., „InControl“ paslaugas, Funkcijas, ir stebėti jų 

naudojimą bei veikimą. Galimos transporto priemonės paslaugos ir programinės įrangos naujinimai. 

•      Kad būtų galima įjungti trečiosios šalies paslaugas ir funkcijas, jums gali reikėti prijungti jūsų 

„InControl“ paskyrą prie tinkamos trečiosios šalies paskyros. Jei pasirinksite sujungti paskyras, galime 

bendrinti tam tikrą Pateiktą informaciją, Transporto priemonės identifikavimo informaciją, Buvimo 

vietos informaciją, Kelionės informaciją, Informaciją apie transporto priemonės veikimą, Registravimo 
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informaciją ir (arba) Funkcijos informaciją, kurios reikalauja trečiosios šalies paslaugos teikėjas, kad 

galėtų jums teikti paslaugą arba Funkciją, kurią pasirinkote įjungti. Žr. atitinkamos trečiosios šalies 

privatumo politiką, kad sužinotumėte, kaip naudojantis jų paslaugomis tvarkomi asmens duomenys. 

•      mūsų telematikos paslaugų teikėju, pagalbos tarnybomis, mūsų pagalbos kelyje paslaugų teikėju, 

mūsų pavogtų transporto priemonių stebėjimo paslaugų teikėju, vietos valdžios institucijomis, mūsų 

prieglobos paslaugų teikėju, mobiliojo ryšio tinklo operatoriumi (-iais), kiek tai susiję su „InControl“ 

paslaugomis, mūsų nuasmenintos analizės paslaugų teikėju (-ais) ir mūsų rinkodaros paslaugų 

teikėju (-ais), kad galėtume teikti jums „InControl“ paslaugas; 

•      mūsų e. prekybos paslaugų teikėju, kad galėtume atnaujinti jūsų „InControl“ paslaugų ir kitą 

prenumeratą. Tuo tikslu būtina atskleisti informaciją, susijusią su jūsų „InControl“ paslaugų 

prenumerata. Tai apima transporto priemonės identifikavimo informaciją ir asmens duomenis, kaip 

antai jūsų vardą, pavardę, adresą, telefono numerį ir e. pašto adresą. Savo administracines funkcijas 

mes patikime trečiosioms šalims, kad galėtume apdoroti ir įjungti prenumeruojamų paslaugų 

užsakymus. Mes dalijamės tik tais duomenimis, kurių reikia teikiant paslaugą;  

•       mūsų atstovų tinklu, įgaliotais autoservisais ir, kur tinkama, atitinkamu mūsų importuotojų tinklu (visi 

kartu vadinami mažmeniniu tinklu), siekiant įvykdyti prašymus dėl prekių, paslaugų ir pan. (ir apie jas 

pranešti), taip pat vertinimo bei mokymo tikslais ir siekiant pagerinti paslaugų, kurias gaunate 

bendraudami su mūsų mažmeniniu tinklu, kokybę; 

•      „Jaguar Land Rover“ grupės įmonėmis šioje privatumo politikoje nurodytais tikslais; 

•      trečiosiomis šalimis, jeigu mes parduodame ar perkame bet kokį verslą ar turtą; 

•      jeigu mes esame įpareigoti atskleisti jūsų asmens duomenis ar jais dalytis, kad galėtume įvykdyti kokią 

nors teisinę ar norminę prievolę ir prašymus arba tiek, kiek informacijos atskleidimas leidžiamas teisės 

aktais arba dėl teisinės išimties (įskaitant, bet neapsiribojant, atskleidimą teisminio proceso, teisinės 

konsultacijos, teisinių teisių įtvirtinimo, vykdymo ar gynimo, nusikalstamų veikų prevencijos arba 

nustatymo, nusikaltėlių sulaikymo ar baudžiamojo persekiojimo arba nacionalinio saugumo 

užtikrinimo tikslais), vykdyti mūsų sutarties sąlygas, ištirti faktinius ar įtariamus pažeidimus arba 

apsaugoti „Jaguar Land Rover“ ir jos klientų teises, nuosavybę ir saugumą; 

•      jeigu jūsų transporto priemonė priklauso įmonei ar kitai organizacijai, yra nuomojama ar valdoma 

įmonės ar kitos organizacijos, mes atskleidžiame Transporto priemonės identifikavimo informaciją 

trečiajai šaliai, kad ji galėtų valdyti, atnaujinti ir atšaukti savo transporto priemonių parko „InControl“ 

paketo prenumeratą. 

Dirbdami su savo paslaugų teikėjais taikome apsaugos priemones, kad jūsų duomenys būtų tinkamai 

saugomi ir naudojami šioje privatumo politikoje nustatytais tikslais. DAUGIAU... 

... apie JLR nepriklausomų trečiųjų šalių tinklą... 

Mes dirbame su nepriklausomomis trečiosiomis šalimis, kurios padeda mums teikti paslaugas, kaip antai 

savo atstovų tinklu, paskolų ir išperkamosios nuomos produktų teikėjais.  Šie subjektai gali gauti asmens 

duomenis tiesiai iš jūsų (pvz., jums paskambinus, parašius e. paštu ar susisiekus per interneto svetainę) arba 
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iš mūsų, jeigu to reikia, kad galėtume atsakyti į jūsų užklausą ar įvykdyti kitus paslaugoms keliamus 

reikalavimus. 

Jeigu „Jaguar Land Rover“ interneto svetainėmis naudojatės ieškodami pardavėjo, paskolų teikėjo ar 

išperkamosios nuomos paslaugų teikėjo, pažymime, kad tai yra (jeigu nenurodyta kitaip) nepriklausomos 

įmonės, kurios nepriklauso „Jaguar Land Rover“ grupei. Jos atsako už bet kokį jūsų kontaktą su jomis (pvz., 

telefonu ar e. paštu) ir bet kokius duomenis, kuriuos joms pateikiate per jų svetaines. Jeigu turite klausimų 

apie tai, kaip trečioji šalis (pvz., pardavėjas, importuotojas, paskolų teikėjas, išperkamosios nuomos paslaugų 

teikėjas ar autoservisas) naudoja jūsų asmens duomenis, rekomenduojame kreiptis tiesiai į šias šalis. 

Informacija apie nepriklausomas trečiąsias šalis, su kuriomis dirbame:   

„Jaguar“: 

• Su mūsų mažmeniniu tinklu paprastai galima susipažinti per svetainės funkciją „rasti artimiausią 

atstovą“. Paiešką galima atlikti pagal pavadinimą, vietą ar pašto indeksą. Visas įgaliotųjų atstovų 

sąrašas pateikiamas čia: https://www.jaguar.com/retailer-locator/index.html. 

• Lietuvoje paskolas išduoda UAB „LUMINOR LIZINGAS“, Konstitucijos pr. 21A, Vilnius, Lietuva. 

„Land Rover“: 

• Su mūsų mažmeniniu tinklu paprastai galima susipažinti per svetainės funkciją „rasti artimiausią 

atstovą“. Paiešką galima atlikti pagal pavadinimą, vietą ar pašto indeksą. Visas įgaliotųjų atstovų 

sąrašas pateikiamas čia: https://www.landrover.com/dealer-locator.html. 

•        Lietuvoje paskolas išduoda UAB „LUMINOR LIZINGAS“, Konstitucijos pr. 21A, Vilnius, Lietuva.  

  

... apie Paslaugų teikėjus... 

Savo veikloje mes naudojamės daugybės paslaugų teikėjų paslaugomis. Šie paslaugų teikėjai gali turėti 

prieigą prie mūsų sistemų ir duomenų, kad galėtų mums ir jūsų vardu teikti paslaugas, pavyzdžiui, mokėjimų 

apdorojimo centrai, informacinių technologijų, kaip antai prieglobos ar debesijos, paslaugų teikėjai, 

rinkodaros, analizės ir skaitmeninės reklamos palaikymo paslaugų teikėjai, susijusių automobilių technologijų 

paslaugų, įskaitant transporto priemonės turinio palaikymą, teikėjai, autentifikavimo paslaugų teikėjai, klientų 

aptarnavimo ir ryšių su jais palaikymo paslaugų teikėjai, aptarnavimo paslaugų teikėjai ir sistemų specialistai, 

administracinių ar palaikymo paslaugų teikėjai ir interneto svetainių analizės palaikymo paslaugų teikėjai.  

... apie JAGUAR LAND ROVER grupės įmones ir kaip jos gali teikti pagalbą... 

Priklausydami „Tata“ įmonių grupei mes galime naudotis didžiule grupės IT infrastruktūra ir žiniomis. Tai 

reiškia, kad su jūsų pateiktais asmens duomenimis gali susipažinti mūsų įmonių grupės nariai tik tiek, kiek 

reikia paslaugos teikimui, sistemos priežiūrai ir palaikymui, bendrai analizei, veiklos tęstinumui ir IT bei 

administracinėms užduotims, pavyzdžiui, kai reikia padėti atsakyti į konkrečias užklausas, gautas per 

interneto svetaines, ar suteikti techninę pagalbą, susijusią su interneto svetainės funkcionalumo palaikymu.  

https://www.jaguar.com/retailer-locator/index.html
https://www.landrover.com/dealer-locator.html
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... apie viešąsias, teisėsaugos ir reguliavimo institucijas... 

Kartais policija, kitos teisėsaugos ir reguliavimo institucijos gali prašyti asmens duomenų, pavyzdžiui, kad 

galėtų užkirsti kelią nusikaltimui arba jį nustatyti, suimti nusikaltėlius ar patraukti juos baudžiamojon 

atsakomybėn.  

  

6.           INFORMACIJA APIE TARPTAUTINĮ DUOMENŲ PERDAVIMĄ  

Iš jūsų renkami duomenys saugomi Jungtinėje Karalystėje (JK), Europos ekonominėje erdvėje (EEE) 

ir (arba) kitose šalyse tiek, kiek mums ar mūsų paslaugų teikėjams reikia, kad galėtume teikti transporto 

priemonių ir „InControl“ paslaugas. Tokius duomenis gali tvarkyti už JK ir EEE ribų dirbantys darbuotojai, 

kurie dirba mums arba vienam iš mūsų paslaugų teikėjų, įskaitant darbuotojus, kurie dalyvauja teikiant 

„InControl“ paslaugas. Tais atvejais, kai asmens duomenimis keičiamės už JK ir (arba) EEE ribų, mes 

taikome apsaugos priemones, kuriomis papildoma tokiems duomenų perdavimams taikoma duomenų 

apsauga. Tai apima atitinkamos trečiosios šalies tinkamumo vertinimą, prireikus Europos Komisijos 

(arba, kai taikoma, JK) patvirtintų standartinių sutarties sąlygų naudojimą ir, jei reikia, JAV esančių 

subjektų privatumo apsaugos sertifikatų įvertinimą (kai tai yra laikoma tinkamu perdavimo metodu).  

DAUGIAU... 

... apie JAGUAR LAND ROVER tinkamumo patikrinimus, taikomus tarptautiniam duomenų 

perdavimui... 

JAGUAR LAND ROVER nusprendus pasidalyti asmens duomenimis su trečiąja šalimi, esančia už ES ribų, 

tinkamas šių duomenų perdavimas užtikrinimas įvertinant šiuos veiksnius: 

• vidaus patikras, skirtas nustatyti, ar Europos Komisija yra priėmusi taikytiną sprendimą dėl 

tinkamumo. Mes turime grupės įmonių ir tiekėjų tose šalyse, kurias Europos Komisija patvirtino kaip 

turinčias iš esmės lygiaverčius duomenų apsaugos įstatymus. Tarp šių šalių privatumo politikos 

rengimo dieną yra Andora, Argentina, Kanada, Farerų salos, Gernsis, Izraelis, Šveicarija, Japonija, 

Džersis, Naujoji Zelandija, Urugvajus ir Meno sala. (ES ir JAV privatumo apsaugos programa 

aprašyta toliau). Šis sąrašas ir informacija apie Europos Komisijos apsaugos priemones pateikiami 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-

protection-personal-data-non-eu-countries_en.  

• priemonių, kaip antai Europos Komisijos patvirtintų priemonių, skirtų tinkamam asmens 

duomenų perdavimui remti, naudojimą. Mes taip pat turime grupės įmonių ir tiekėjų, kurie dirba 

kitose pasaulio šalyse. Siekdami užtikrinti, kad duomenų perdavimo metu būtų laikomasi duomenų 

apsaugos reikalavimų, mes naudojamės Europos Komisijos arba JK patvirtintais duomenų 

perdavimo mechanizmais, kaip antai patvirtintomis standartinėmis sutarčių sąlygomis. Kur tinkama, 

mes taip pat įvertiname, ar tiekėjas gali mums įrodyti, kad naudoja įmonei privalomas taisykles. 

(Įmonei privalomos taisyklės yra BDAR, t. y. pripažintas duomenų apsaugos mechanizmas, skirtas 

užtikrinti tinkamą asmens duomenų perdavimą). Mes galime dirbti su tiekėjais, kurie gali įrodyti, kad 

jie buvo sertifikuoti pagal Privatumo apsaugos programą, kai tai laikoma tinkamu perdavimo metodu. 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en
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o Tam, kad būtų galima geriau suprasti, kokių apsaugos priemonių reikalaujama pagal 

Europos Komisijos patvirtintas standartines sąlygas, jų šablono kopija pateikiama 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-

contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.  

o Visas patvirtintų įmonei privalomų taisyklių sąrašas pateikiamas 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/binding-

corporate-rules_en. 

o Visas Privatumo apsaugos programoje dalyvaujančių įmonių sąrašas ir informacija apie jų 

sertifikavimą pagal Privatumo apsaugos programą pateikiami 

https://www.privacyshield.gov/welcome. 

  

7.           KAIP ILGAI SAUGOME ASMENS DUOMENIS  

Mes saugome jūsų asmens duomenis tol, kol mums jų reikia, kad galėtume teikti jūsų pageidaujamus 

produktus ir paslaugas. Mes taip pat galime juos saugoti, kad galėtume vykdyti savo teisines prievoles, 

laikytis paslaugų teikimo ar sutarčių įsipareigojimų, atsakyti į klausimus, išspręsti ginčus, patenkinti savo 

teisėtus interesus ir pasinaudoti savo teisėmis.  

Duomenų saugojimo terminus nustatome pagal galiojančias sutartines nuostatas, teisinius įstatyminius 

senaties terminus, taikomus norminius reikalavimus ir pramonės standartus. 

8.           JŪSŲ INFORMACIJOS SAUGUMO UŽTIKRINIMAS 

Mes imamės visų būtinų priemonių, kad jūsų duomenys būtų tvarkomi saugiai ir laikantis šios privatumo 

politikos. 

Mes reikalaujame, kad visi mūsų paslaugų teikėjai imtųsi tinkamų priemonių jūsų informacijos saugumui 

palaikyti. Tokie paslaugų teikėjai gali pasiekti ir naudoti jūsų informaciją tik tam, kad galėtų suteikti 

sutartas paslaugas. 

Tais atvejais, kai mes jums suteikiame slaptažodį (arba jūs jį pasirinkote), su kuriuo galite prisijungti prie 

savo „InControl Services“ paskyros, jūs atsakote už šio slaptažodžio konfidencialumą. Prašome jo 

niekam neatskleisti. Nesaugome prisijungimo prie trečiųjų šalių paslaugų, prie kurių nusprendėte 

prisijungti, kredencialų. Saugiai saugosime tik leidimo atpažinimo ženklą. 

Deja, atsižvelgiant į interneto ir telekomunikacijų ypatumus, informacijos perdavimas šiais kanalais nėra 

visiškai saugus. Nors darome viską, kad apsaugotume jūsų asmens duomenis, negalime garantuoti jūsų 

internetu perduodamų duomenų saugumo. Bet koks duomenų perdavimas yra jūsų pačių rizika. Jūsų 

informacija saugoma saugioje aplinkoje, apsaugotoje fizinėmis ir techninėmis priemonėmis, pavyzdžiui, 

šifravimo technologijomis ar autentifikavimo sistemomis, siekiant išvengti bet kokio informacijos 

praradimo, piktnaudžiavimo informacija, jos pakeitimo, atskleidimo, sunaikinimo, vagystės ar neleistinos 

prieigos prie jos. Jeigu jūsų transporto priemonėje įdiegta žiniatinklio naršyklė, rekomenduojame atsargiai 

ja naudotis ir lankytis tik patikimose interneto svetainėse. 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/binding-corporate-rules_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/binding-corporate-rules_en
https://www.privacyshield.gov/welcome
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9.           JŪSŲ DUOMENŲ APSAUGOS TEISĖS  

Savo asmens duomenų atžvilgiu turite šias teises: atšaukti savo duotą sutikimą, gauti informaciją apie 

savo asmens duomenis ir susipažinti su jais, ištaisyti ar papildyti neteisingus duomenis, tam tikromis 

aplinkybėmis apriboti asmens duomenų tvarkymą, reikalauti ištrinti asmens duomenis, nesutikti, kad jūsų 

asmens duomenys būtų tvarkomi, ir reikalauti, kad jūsų asmens duomenys būtų perduoti kitai 

organizacijai. 

Jūs galite bet kada atnaujinti savo asmens duomenis, kuriuos mes saugome, per „My InControl“ interneto 

svetainę arba nuotolinio valdymo programėlę.  

Stengiamės teikti aukščiausio lygio vartotojų aptarnavimą. Jeigu jums būtina arba norite susisiekti su 

mumis bet kokiu su jūsų duomenų apsaugos teisėmis susijusiu klausimu, galite kreiptis toliau nurodytu 

klientų aptarnavimui skirtu el. pašto adresu, temos laukelyje nurodydami, kad tai susiję su jūsų duomenų 

apsaugos teisėmis.  

•      jlr-euro-importer-customer-relations@jaguarlandrover.com 

Jeigu nesate patenkinti ir norite pateikti skundą dėl duomenų apsaugos, susisiekite su mūsų duomenų 

apsaugos pareigūnu šiuo el. pašto adresu DPOffice@jaguarlandrover.com.  Jeigu nesate patenkinti, taip 

pat turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai. Priežiūros institucija Lietuvos Respublikoje yra 

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite 

www.vdai.lrv.lt kreipkitės į jos darbuotojus el. pašto adresu ada@ada.lt). 

Daugiau apie šias su duomenų apsauga susijusias teises skaitykite skiltyje „Daugiau“.   

DAUGIAU... 

... apie mano kaip duomenų subjekto teises... 

Jei mums davėte sutikimą tvarkyti savo asmens duomenis, įskaitant elektroninių rinkodaros pranešimų 

siuntimą, jūs turite teisę bet kuriuo metu šį sutikimą atšaukti. Tiesiog pasinaudokite prenumeratos atsisakymo 

funkcija, kuri pateikiama, pavyzdžiui, mūsų siunčiamuose elektroniniuose rinkodaros pranešimuose.  

• Jūs galite prašyti susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos turime, nesutikti, kad juos 

tvarkytume, reikalauti ištaisyti bet kokias klaidas, apriboti arba nutraukti tokių duomenų tvarkymą ir 

juos ištrinti. Jums paprašius ištrinti jūsų asmens duomenis arba nutraukti jų tvarkymą, mes ne visada 

privalome tai padaryti. Tokiu atveju paaiškinsime jums, kodėl.  

• Tam tikromis aplinkybėmis galite reikalauti, kad pateiktume jūsų asmens duomenis tinkamu 

elektroniniu formatu ir perduotume juos trečiajai šaliai (teisė į duomenų perkeliamumą). Ši teisė 

taikoma tik tam tikromis aplinkybėmis. Tais atvejais, kai ji netaikoma, mes paaiškinsime, kodėl.   

…apie tai, kaip galiu susisiekti su JK priežiūros institucija…  

Informacijos komisaro biuras (angl. „Information Commissioner’s Office“, ICO) yra asmens duomenis JK 

tvarkanti priežiūros institucija. Su ICO galite susisiekti vienu iš toliau nurodytų būdų: 

mailto:DPOffice@jaguarlandrover.com
http://www.vdai.lrv.lt/
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•        apsilankydami svetainėje www.ico.org.uk; 

•        skambindami numeriu 0303 123 1113; 

• arba rašydami laišką adresu Information Commissioner’s Office, Wycliffe House, Water Lane, 

Wilmslow SK9 5AF. 

  

10.        ŠIOS POLITIKOS KEITIMAS 

Šios privatumo politikos atnaujinimai bus skelbiami https://incontrol.jaguar.com/jaguar-portal-owner-

web/about/privacy-policy/LTU ir https://incontrol.landrover.com/jlr-portal-owner-web/about/privacy-

policy/LTU. „My InControl“ interneto svetainėje bus pateiktas atitinkamas pranešimas kartu su atnaujinta 

privatumo politika. 

11.        TREČIŲJŲ ŠALIŲ PASLAUGOS IR NUORODOS Į KITAS SVETAINES 

„My InControl“ interneto svetainėje gali būti nuorodų į kitas interneto svetaines, kurias valdo mūsų 

nekontroliuojamos organizacijos. Ši privatumo politika netaikoma kitoms interneto svetainėms, todėl 

raginame jus susipažinti su jų pareiškimais dėl privatumo. Atkreipiame dėmesį, kad ši privatumo politika 

taip pat netaikoma trečiųjų šalių paslaugoms ir apskritai interneto svetainėms, įskaitant tas, į kurias galite 

patekti naudodamiesi „InControl“ paketu arba tiesiogiai prisijungę prie trečiosios šalies programėlės ar 

naudodamiesi jos paslaugomis. Tokiais atvejais žr. atitinkamos trečiosios šalies privatumo politiką. Mes 

neatsakome už kitų interneto svetainių ir programėlių privatumo politiką ir praktiką (net jeigu patenkate į 

jas pasinaudoję mūsų nuorodomis). Nuorodos į tokias interneto svetaines yra skirtos tik informacijai ir 

patogumui. Mes neprisiimame atsakomybės už jų turinį, privatumo praktiką ir naudojimo sąlygas. Mes 

taip pat neteikiame jokių patvirtinimų, pareiškimų ar pažadų dėl jų tikslumo, turinio ar išsamumo.  

  

SLAPUKŲ POLITIKA 

Slapukas yra tekstinė informacijos eilutė, kurią svetainė perkelia į jūsų kompiuterio standžiojo disko naršyklėje 

esantį slapukų failą, kad svetainė galėtų prisiminti, kas esate. Slapukai gali padėti greičiau pritaikyti svetainės 

turinį pagal jūsų pomėgius – jie naudojami daugelyje pagrindinių interneto svetainių. Slapukai nenustato jūsų 

tapatybės. Slapukas paprastai turi domeno vardą, iš kurio jis atėjo, veikimo trukmę, vertę ir dažniausiai 

atsitiktinai sugeneruotą unikalų numerį. 

Naudojame dviejų tipų slapukus, kaip aprašyta toliau pateiktose lentelėse.  

•      sesijų slapukai, kurie yra laikini ir saugomi jūsų naršyklės slapukų faile tol, kol naršote svetainėje; 

•      nuolatiniai slapukai, kurie saugomi jūsų naršyklės slapukų faile daug ilgiau (saugojimo laikas 

priklauso nuo konkretaus slapuko veikimo trukmės). 

Sesijų slapukai naudojami: 

https://incontrol.jaguar.com/jaguar-portal-owner-web/about/privacy-policy/LTU
https://incontrol.jaguar.com/jaguar-portal-owner-web/about/privacy-policy/LTU
https://incontrol.landrover.com/jlr-portal-owner-web/about/privacy-policy/LTU
https://incontrol.landrover.com/jlr-portal-owner-web/about/privacy-policy/LTU
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•      tam, kad būtų galima perkelti informaciją tarp mūsų svetainės puslapių ir išvengti pakartotinio 

informacijos įvedimo; 

•      registracijos metu, kad būtų galima prieiti prie saugomos informacijos. 

Nuolatiniai slapukai naudojami tam, kad galėtume: 

•      atpažinti jus kaip unikalų lankytoją (pagal numerį, kuris neatskleidžia jūsų tapatybės), kai vėl 

apsilankote mūsų interneto svetainėje;  

•      pritaikyti turinį ar reklamas pagal jūsų interesus arba nerodyti jums tų pačių reklamų; 

•      kaupti anoniminius, apibendrintus statistinius duomenis, leidžiančius mums suprasti, kaip naudotojai 

naudojasi mūsų interneto svetaine, ir padedančius mums tobulinti mūsų interneto svetainės struktūrą. 

Mes negalime nustatyti jūsų tapatybės tokiu būdu. 

„My InControl“ interneto svetainei. 

„My InControl“ interneto svetainėje ir „InControl“ puslapiuose naudojami slapukai, kurie atskiria jus nuo kitų „My 

InControl“ interneto svetainės naudotojų. Tai padeda užtikrinti jūsų gerą patirtį naudojantis „InControl“ 

paslaugomis ir leidžia mums šias paslaugas patobulinti.  

Jūs galite priimti slapukus arba jų atsisakyti pakeisdami savo naršyklės nustatymus. Tačiau išjungę slapukus 

negalėsite naudotis visomis interaktyviomis paslaugos funkcijomis. 

Toliau pateikiamas pagrindinių slapukų, kuriuos naudojame „My InControl“ svetainėje, sąrašas ir nurodoma jų 

paskirtis. 

Slapuko pavadinimas 
Slapuko 

tipas 
Slapuko paskirtis 

Trukmė 

cookieInfoShownDealer Nuolatinis  Šis slapukas saugo informaciją apie 

slapukų politikos pranešimo 

pateikimą jums.   

2 kalendoriniai 

mėnesiai nuo pirmo 

veiksmo atlikimo 

svetainėje. 

JSESSIONID Sesijos Per jūsų svetainės naudojimo sesiją šis 

slapukas laikinai išsaugo įvestą 

informaciją, kad jums pereinant iš vieno 

puslapio į kitą veiktų kai kurios svetainės 

funkcijos.  

30 minučių nuo 

svetainės naudojimo. 

cookieInfoShown Nuolatinis Šis slapukas saugo informaciją apie 

slapukų politikos pranešimo pateikimą 

jums.  

1 kalendoriniai metai 

nuo pirmo veiksmo 

atlikimo svetainėje. 
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jlr-remember-me Nuolatinis Šis slapukas naudojamas tik tuo atveju, jei 

pasirinkote, kad portalas prisimintų jus 

prisijungiant. Jis saugo jūsų tapatybės 

atpažinimo ženklą. 

Naudojant svetainę nuo 

pirmo veiksmo atlikimo 

svetainėje. 

jlr-remember-me-login-

name 

Nuolatinis Šis slapukas naudojamas tik tuo atveju, jei 

pasirinkote, kad portalas prisimintų jus 

prisijungiant. Jis saugo jūsų vartotojo 

vardą, skirtą tapatybės nustatymui. 

Naudojant svetainę nuo 

pirmo veiksmo atlikimo 

svetainėje. 

jlr-selected-locale Nuolatinis Šis slapukas saugo informaciją apie kalbą, 

kuria norėtumėte matyti portalą. 

Naudojant svetainę nuo 

pirmo veiksmo atlikimo 

svetainėje. 

„Google Analytics“ Nuolatinis Mes naudojamės „Google Analytics“ 

paslaugomis, kad galėtume kaupti 

anoniminius, apibendrintus statistinius 

duomenis, leidžiančius mums suprasti, 

kaip naudotojai naudojasi mūsų interneto 

svetaine, ir padedančius mums tobulinti 

mūsų interneto svetainės struktūrą. Šie 

duomenys nenustato jūsų asmens 

tapatybės. Daugiau informacijos 

pateikiama 

www.google.com/policies/privacy/partners 

ir 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.  

2 kalendoriniai metai 

nuo veiksmų atlikimo 

svetainėje. 

  

Jūs galite ištrinti ir blokuoti visus slapukus iš „My InControl“ svetainės, įjungdami savo naršyklės nustatymą, 

leidžiantį atsisakyti visų ar dalies slapukų nustatymo. Jei naršyklės nustatymais blokuojate slapukus, kai kurios 

mūsų interneto svetainės dalys gali netinkamai veikti.  

„Pivi“ informacinė ir pramoginė sistema 

„Pivi“ informacinė ir pramoginė sistema naudoja analitinius įrankius (įskaitant pirmosios šalies slapukus), kad 

būtų galima suprasti, kaip naudojate „Pivi Pro“ funkcijas, ir padėti mums patobulinti jas bei nustatyti su jomis 

susijusias problemas. Galite priimti slapukus arba jų atsisakyti pakeisdami „Pivi“ informacinės ir pramoginės 

sistemos nustatymus. Bet kuriuo metu galite pakeisti savo pasirinkimą automobilio nustatymuose. 

Toliau pateikiamas pagrindinių slapukų, kuriuos naudojame, sąrašas ir nurodoma jų paskirtis. 

 

 

http://www.google.com/policies/privacy/partners
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout


INCONTROL            19 

 

Slapuko 

pavadinimas 

Slapuko 

tipas 

Paskirtis Trukmė 

fs_uid Nuolatinis Šis slapukas saugomas išorėje ir 

naudojamas naudotojo identifikavimui 

sekti 

Baigia galioti praėjus 1 

metams po pirmo įjungtos 

programos naudojimo. 

fs_session Sesijos Šiuo slapuku saugoma seanso 

informacija analizės tikslais 

Baigia galioti praėjus 30 dienų 

po pirmo įjungtos programos 

naudojimo. 

fs_csrftoken Nuolatinis Šiuo slapuku saugomas tapatybės 

atpažinimo ženklas 

Baigia galioti praėjus 30 dienų 

po pirmo įjungtos programos 

naudojimo. 

fs_trusted_device Nuolatinis Šis slapukas apima įrenginio informaciją 

apie „Pivi“ sistemą, kad būtų galima 

užmegzti saugų ryšį. 

Baigia galioti praėjus 60 dienų 

po pirmo įjungtos programos 

naudojimo. 

fs_last_activity Nuolatinis Šiuo slapuku saugoma informacija apie 

dabartinį seansą, kad būtų galima padėti 

dėl seanso skirtojo laiko pabaigos. 

Baigia galioti uždarius funkciją. 

  

Programėlės analizė 

Mūsų programėlėse naudojame analitinius įrankius, įskaitant „Google Analytics“. Jie skirti kaupti anoniminius, 

apibendrintus statistinius duomenis, leidžiančius mums suprasti, kaip mūsų naudotojai naudojasi mūsų 

programėlėmis, ir padedančius mums jas tobulinti. Tai apima Programėlės gedimų ir trikčių registravimą kokybei 

užtikrinti ir Programėlės naudojimo registravimą kilus transporto priemonės problemai, pvz., susidūrus arba 

užgesus varikliui. 

Šie duomenys nenustato jūsų asmens tapatybės. Daugiau informacijos pateikiama 

www.google.com/policies/privacy/partners. 

Programėlėse galite išjungti „Google Analytics“ per savo paskyros nustatymus. 

http://www.google.com/policies/privacy/partners

