
Privatumo politika („H-D“ pardavimo atstovo svetainė)  
Mes, UAB „Priedas“, „Harley-Davidson Vilnius“, Paplaujos g. 5, LT-11342, Vilnius, renkame ir 
naudojame tam tikrą informaciją apie mūsų svetainės ir parduotuvės lankytojus, mūsų klientus, taip 
pat jų teisinius atstovus (jei taikytina), būsimus klientus, mūsų konkursų, loterijų, akcijų, apklausų ar 
renginių dalyvius ir asmenis, kurie prašo informacijos apie mūsų gaminius ir paslaugas. Šioje 
politikoje apibrėžiama, kokią informaciją mes renkame ir kaip ją naudojame.  
Naudodami mūsų svetainę arba pateikdami mums duomenis apie save, jūs sutinkate, kad tie duomenys 
bus renkami, apdorojami, bendrinami ir perduodami, taip pat ir už jūsų gyvenamosios šalies ribų, 
laikantis šios privatumo politikos nuostatų.  
Kokius duomenis apie jus mes renkame ir naudojame?  
Mes galime rinkti informaciją apie jūsų vardą, pavardę ir kontaktinius duomenis, IP adresą, pareigų 
pavadinimą, kredito kortelės numerį ir finansinius duomenis, vairuotojo pažymėjimo ir tapatybės 
korteles, lytį, gimtadienį, asmeninius interesus, taip pat kitą informaciją, kurią jūs savanoriškai 
pateikiate, pirkimo užsakymus ir istoriją, su jūsų motociklu, gaminių garantijomis, garantinėmis 
sutartimis ir remonto darbais susijusią informaciją. Taip pat galime rinkti informaciją apie tai, kaip 
naudojate šią svetainę, demografinius ir geografinius duomenis, informaciją apie jūsų interesus ir 
pageidavimus dėl gaminių ir paslaugų bei rinkodaros pageidavimus. 
Iš kur gauname apie jus informacijos? 
Informacijos apie save galite mums pateikti tiesiogiai arba mes galime ją surinkti, kai kreipiatės į mus 
tiesiogiai, paprastai per mūsų svetainę  [www.harley-davidson-vilnius.lt], kai pateikiate užsakymą, 
užklausą, kreipiatės į mus su klausimu ar problema, dalyvaujate konkurse, akcijoje, apklausoje ar 
renginyje, arba apsilankote mūsų parduotuvėje. Taip pat galime gauti informacijos iš kitų įgaliotųjų 
„Harley Davidson“ pardavimo atstovų, „Harley Davidson Inc.“ ir jos dukterinių įmonių, rinktinių 
verslo partnerių ir kartais iš trečiųjų šalių, ir galime sujungti šią informaciją su mūsų jau turima 
informacija apie jus. 
Kokiais tikslais renkame ir naudojame informaciją apie jus? 
Mes galime rinkti ir naudoti informaciją apie jus vienam ar keliems iš šių tikslų: 

• kad galėtume pateikti jūsų užsakytus arba pageidautus motociklus, gaminius arba 
paslaugas, kad apdorotume ir įgyvendintume jūsų užsakymus ir vykdytume savo teises ir 
pareigas arba arba laikytumėmės jų pagal sutartis arba teisės aktus, įskaitant garantinius 
įsipareigojimus ir sutartis (jei taikytina), sąskaitų išrašymą ir siuntų pristatymą; 

• kad pateiktume jūsų pageidautą informaciją arba kainas ir reaguotume į jūsų užklausas; 
• kad peržiūrėtume ir įvertintume jūsų tinkamumą finansavimui, jei tuo domitės; 
• kad pagerintume mūsų svetainės ir mūsų bei „Harley Davidson“ gaminių ir paslaugų 

kokybę; 
• kad sužinotume apie pageidavimus dėl mūsų gaminio ir paslaugų ir pagal jūsų asmeninį 

profilį suasmenintume bei pagerintume jūsų patirtį bei mūsų ir „Harley Davidson“ 
gaminius ir paslaugas; 

• kad galėtume valdyti ir vesti konkursus, loterijas, akcijas ir renginius; 
• kad galėtume reklamuoti ir pateikti jums naujienas ir informaciją apie mūsų ir „Harley 

Davidson“ gaminius, paslaugas, narystės programas, konkursus, loterijas ir akcijas (jei 
nesate pareiškę, kad nenorite gauti tokių rinkodaros pranešimų) taip pat kartais 
apklausoms, analizei ir rinkos tyrimams. 

Su kuo dalijamės šia informacija apie jus? 
Mes galime dalytis informacija apie jus visiems pirmiau minėtiems tikslams su: 

• bendrove „Harley Davidson Inc.“ ir jos dukterinėmis įmonėmis bei jų verslo partneriais, 
kurie teikia „Harley Davidson“ prekių ženklo gaminius arba paslaugas; 

• kitais įgaliotaisiais „Harley Davidson“ pardavimo atstovais; 
• paslaugų teikėjais, kurie vykdo paslaugas mūsų vardu, pvz., IT ir pašto paslaugų teikėjais; 
• mūsų verslo partneriais, pvz., rinkodaros agentūromis ar kitomis šalimis, jei 

užsiregistruojate jų paslaugas. 



Taip pat galime dalytis jūsų informacija su trečiosiomis šalimis, įskaitant teisėsaugos institucijas ir 
teismus teisiniais ir reguliavimo tikslais, jei parduotume savo įmonę arba siekdami išvengti 
sukčiavimo. 
Ar perduodame šiuos duomenis tarptautiniu mastu? 
Kai kurios trečiosios šalys, su kuriomis mes dalijamės informacija apie jus, gali būti už Europos 
Sąjungos ribų, šalyse, kuriose nėra užtikrinamas toks pat apsaugos lygis kaip mūsų šalyje. Tačiau mes 
ėmėmės apsaugos priemonių, kad apsaugotume tokiu būdu perduodamą informaciją. 
Trečiųjų šalių nuorodos  
Šioje svetainėje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių svetaines. Mes neatsakome už šių svetainių renkamų 
duomenų saugumą arba privatumą. Rekomenduojame peržiūrėti trečiųjų šalių svetainėms taikomus 
privatumo pareiškimus, kad suprastumėte, kaip jose renkama ir naudojama informacija apie jus.  
Rinkodara 
Kai pateikiate mums savo kontaktinius duomenis, jums gali būti suteikta galimybė gauti įvairius 
naujienlaiškius ir kitą reklaminius pranešimus iš mūsų ir (arba) „Harley Davidson Inc.“ ir jos 
dukterinių įmonių bei filialų. Šiuose reklaminiuose pranešimuose gali būti, pvz., informacijos apie 
naujausius „Harley Davidson“ gaminius ir paslaugas, įskaitant specialius pasiūlymus, kurie jus galėtų 
dominti. Tokios prenumeratos galite bet kada lengvai atsisakyti arba pareikalauti, kad būtumėte 
pašalinti iš aktyvaus mūsų rinkodaros pranešimų gavėjų sąrašo, arba pakeisti rinkodaros pranešimų 
gavimo parinktis spustelėdami prenumeratos atsisakymo nuorodą ir (arba) laikydamiesi nurodymų iš 
mūsų gaunamuose rinkodaros pranešimuose arba kreipdamiesi į mus. 
Slapukai ir sekimo technologijos  
Savo svetainėje naudojame slapukus, kad galėtume pritaikyti rodomą reklamą ir analizuoti 
tendencijas, valdyti svetainę, sekti naudotojų judėjimą bei rinkti įvairius demografinius ir geografinius 
duomenis. Slapukai – tai maži tekstiniai failai, kuriuos į jūsų kompiuterį įrašo jūsų lankomos 
svetainės. Jie labai plačiau naudojami, kad svetainės veiktų arba veiktų našiai, taip pat, kad svetainių 
savininkai gautų informacijos. Pakeisdami savo naršyklės nuostatas galite sutikti arba nesutikti priimti 
slapukus. Tačiau, jei slapukus išjungsite, negalėsite naudotis visomis mūsų svetainės funkcijomis. 
Norėdami daugiau sužinoti apie slapukus, taip pat apie tai, kokie slapukai dedami ir kaip juos tvarkyti 
arba ištrinti, apsilankykite adresu www.allaboutcookies.org. 
Eidami į mūsų svetainę ir ją naudodami, jūs sutinkate, kad slapukai bus saugomi jūsų 
įrenginiuose ir kad tokie slapukai ar technologijos bus naudojami.  
Vaikai 
Mes sąmoningai nerenkame asmens duomenų iš jaunesnių kaip šešiolikos (16) metų vaikų be jų tėvų 
sutikimo, nebent tai būtų leidžiama pagal teisės aktus. Jei jums nėra 16 metų, neteikite mums duomenų 
apie save, nebent turėtumėte tam savo tėvų arba globėjų leidimą. 
Kaip galite susipažinti su mūsų turima informacija apie jus ir ją pakeisti? 
Jei norite gauti informacijos apie tai, kokių duomenų apie jus turime, jei jūsų duomenys pakinta arba 
manote, kad jie yra neteisingi arba nepilni, jei nebenorite gauti reklaminių pranešimų ir rinkodaros 
žinučių arba jei turite klausimų apie šią privatumo politiką, galite kreiptis į mus: 
[mail: info@hdvilnius.lt or tel: 370 6 15 222 33] 
Privatumo politikos pakeitimai 
Mes galime pakeisti arba atnaujinti šią privatumo politiką, kad ji atitiktų pakitusius informacijos apie 
jūs apdorojimo būdus. Tokiu atveju savo svetainėje pateiksime pakeistą privatumo politiką. 
 


