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DUK

Dažnai užduodami klausimai apie tai, kaip mes renkame, saugome ir naudojame jūsų duomenis.

Ar parduodame jūsų asmens duomenis už pinigus? Ne

Ar dalijamės jūsų duomenimis su trečiosiomis šalimis? Taip

Ar gauname jūsų duomenis iš kitų įmonių, kurioms suteikėte leidimą rinkti duomenis? Taip

Ar jūsų duomenis naudojame siekdami jums pateikti aktualesnius produktus ir informaciją
svetainėse?

Taip

Ar suteikiame jums galimybę valdyti savo duomenis? Taip

Kaip jūs valdote savo duomenis

Jūs patys valdote savo asmens duomenis. Naudotis savo teisėmis ir keisti savo nustatymus
galite bet kuriuo metu.

Duomenų subjekto teisių užklausos

Privatumas, kurio nusipelnėte.

Jūsų duomenis tvarkome atidžiai ir protingai. Tai užtikrina mūsų taisyklės ir įsipareigojimų laikymosi
priemonės. Jei turite klausimų ar esate dėl ko nors susirūpinę, visada galite su mumis susisiekti.

že

• • •
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Priklausomai nuo šalies, kurioje gyvenate, jūsų „P&G“ paskyra gali turėti prieigos prie jūsų saugomų
duomenų ir jų atnaujinimo arba pašalinimo galimybes.

Kitu atveju, norėdami pateikti prašymą susipažinti su asmens duomenimis, pašalinti ar koreguoti
duomenis, atsisakyti gauti rinkodaros laiškus ar tekstinius pranešimus ar prieštarauti jūsų el. pašto adreso
ar telefono numerio naudojimui reklamos tikslais, spauskite čia.

Taip pat el. laiškų ir tekstinių pranešimų galite atsisakyti laikydamiesi juose pateiktų atsisakymo
nurodymų. Atkreipkite dėmesį į tai, kad mums gali prireikti išsaugoti tam tikrą jūsų informaciją, kad
galėtume įvykdyti jūsų prašymus (pvz., tam, kad nebesiųstume jums rinkodaros laiškų, privalome išsaugoti
jūsų el. pašto adresą).

Be to, tam tikromis aplinkybėmis jūsų prašymų patenkinti negalėsime (pvz., negalėsime pašalinti
mokėjimo operacijų duomenų, kuriuos dėl teisės aktų reikalavimų turime išsaugoti sukčiavimo
prevencijos, saugumo arba privatumo užtikrinimo ir kitais tikslais).

Tradicinė elgesiu paremta reklama skaitmeninėje erdvėje

Kaip nebegauti įprastų interesais paremtų reklaminių skelbimų Norėdami atsisakyti „P&G“ interesais
paremtų reklamų galite spustelėti čia arba mūsų svetainėse esančią „AdChoices“ piktogramą. Europai
galite spustelėti čia. Galite atsisakyti visų mūsų reklamos partnerių skelbimų:

• „Tapad“;

• „TradeDesk“;

• „MediaMath“;

• „Neustar“;

• „Facebook“;

• „Amazon“;

• „Google“;

• „Liveramp“.

Interesais paremtų reklamų galite išvengti naršyklėje išjungę slapukus, atmesdami prieigos prie duomenų
užklausas, kurias įprastai teikia įdiegtos programėlės, arba savo prietaise pakoreguodami reklamų sekimo
nuostatas. Atminkite, kad vis tiek galite gauti suasmenintas reklamas, jei savo el. pašto adresą ar telefono
numerį pateikėte rinkodaros tikslais. Norėdami atsisakyti tokio naudojimo susisiekite su mumis.

Atsisakę interesais paremtų reklamų vis tiek matysite „kontekstines reklamas“ Net jei nebesiųsime jums
interesais paremtų reklaminių skelbimų, vis tiek savo kompiuteryje ir mobiliuosiuose įrenginiuose gausite
mūsų prekių ženklų reklamas. Tačiau šios reklamos teikiamos priklausomai nuo jūsų konkrečios lankomos
svetainės konteksto, todėl vadinamos „kontekstinėmis reklamomis“. Priešingai nei interesais paremtos
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reklamos, siunčiamos pagal jūsų mobiliajame įrenginyje ar kompiuteryje peržiūrėtas svetaines,
kontekstinės reklamos rodomos atsižvelgiant į konkrečios jūsų lankomos svetainės kontekstą. Pavyzdžiui,
atsidarę vaikiškų prekių puslapį, jame galite matyti vieno iš mūsų kūdikiams skirtų prekių ženklų reklamą,
nes dažniausiai tokioje svetainėje lankosi jauni tėvai ar vaikų besilaukiantys asmenys. Taip pat turite žinoti,
kad mes vis tiek galime rinkti informaciją iš jūsų kompiuterio ar kitų prietaisų ir naudoti ją kitais tikslais,
pvz., mūsų svetainių veikimui analizuoti, vartotojų tyrimams atlikti ar sukčiavimo atvejams nustatyti.

Pašalinę slapukus panaikinsite ir savo atsisakymą Kai jūs atsisakote gauti interesais paremtų reklamų, jūsų
naršyklėje išsaugomas tai patvirtinantis slapukas, kuris nurodo tokių reklamų jums nebesiųsti. Toks
atsisakymo slapukas bus pašalintas, jei nuspręsite pašalinti visus slapukus. Tai reiškia, kad atsisakymą jums
reikės pateikti iš naujo, jei vis dar nepageidausite gauti interesais paremtų reklamų.

Pasiekti Arba Ištrinti Norėdami pateikti užklausą pasiekti arba ištrinti asmens duomenis, naudojamus
reklamai, pagrįstai internetinių vartotojų elgesiu, pavyzdžiui, jūsų slapukuose išsaugotus duomenis ar
naudojamų prietaisų ID, kuriuos naudojame teikdami jums atitinkamus reklaminius skelbimus, susisiekite
su mumis. Jūsų užklausai apdoroti mums reikalinga bet kuri iš toliau nurodytų identifikavimo priemonių.

• Šių paslaugų teikėjų slapukų identifikatorius: „Tapad“, „Neustar“, „MediaMath“ ir „TheTradeDesk“.

• Mobiliosios reklamos identifikatorius (IDFA, „Android ID“).

• Jūsų TV įrenginio reklamos identifikatorius (unikalus „Connected TV“ teikėjo priskirtas identifikatorius),
pvz., „Roku“ reklamos identifikatorius.

Papildoma informacija Šiaurės šalims

Jei savo duomenis pateikėte lankydamiesi tam tikrose Šiaurės šalims skirtose mūsų ar partnerių
svetainėse, įskaitant:

• https://www.bravardag.se

• https://www.pampers.se/

• https://www.pampers.fi/

• https://www.pampers.no/

• https://se.braun.com/en

• https://www.oralb.se/sv-se

• https://www.oralb.no/nb-no

• https://www.oralb.fi/fi-fi

• https://www.oralb.dk/da-dk

• https://www.babybox.se
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Pasinaudoti savo duomenų subjekto teisėmis galite spustelėdami čia.

Klientų tyrimų dalyviams

Norėdami pateikti užklausą dėl asmens duomenų, kuriuos galime turėti dėl jūsų dalyvavimo viename iš
mūsų tyrimų, pasinaudokite jūsų sutikimo formoje pateikta kontaktine informacija arba susisiekite su savo
tyrimų centru.

Kalifornijos gyventojams

Jei gyvenate Kalifornijoje, galite susipažinti su mūsų turimais jūsų asmens duomenimis ir kreiptis dėl
išsamios informacijos apie tai, kaip juos tvarkome, reikalauti juos pašalinti arba jų nebepardavinėti (čia
žodis „pardavimas“ naudojamas taip, kaip apibrėžta Kalifornijos vartotojų privatumo įstatyme). Norėdami
sužinoti daugiau ir pasinaudoti tokiomis teisėmis spustelėkite čia.

EEE ir JK gyventojams

Jei gyvenate arba esate EEE arba JK, galite susipažinti su mūsų turimais Jūsų asmens duomenimis,
reikalauti juos pakoreguoti, pašalinti ar apriboti netikslią, pasenusią ar nebereikalingą informaciją ir
reikalauti, kad pateiktume Jūsų duomenis tokiu formatu, kuris leidžia juos perduoti kitam paslaugų
teikėjui. Jei mums reikalingas sutikimas tvarkyti Jūsų asmens duomenis, galite tokį sutikimą bet kada
atšaukti. Be to, galite nesutikti, kad tvarkytume Jūsų asmens duomenis (tai reiškia, reikalauti, kad
nustotume juos naudoti), kur toks tvarkymas grindžiamas mūsų teisėtu interesu (tai reiškia, kad mes
turime priežastį naudoti tokius duomenis).

Norėdami pateikti užklausą spustelėkite čia.

Jei norėtumėte išsamesnės informacijos apie duomenų apsaugą ir apskritai apie jūsų teises asmens
duomenų atžvilgiu, apsilankykite Europos duomenų apsaugos priežiūros https://edps.europa.eu/data-
protection/ arba JK Informacijos biuro https://ico.org.uk svetainėse. Jei mūsų atsakymas į užklausą jūsų
netenkina, galite pateikti skundą jūsų šalyje veikiančiai duomenų apsaugos institucijai.

„Procter and Gamble España SA“ laikosi asociacijos AUTOCONTROL duomenų apsaugos elgesio kodekso,
kurį akreditavo Ispanijos duomenų apsaugos agentūra, todėl įmonei taikoma ši neteisminė skundų dėl
duomenų tvarkymo sistema, kai skundai yra susiję su duomenų apsauga ir reklama. Suinteresuotiems
asmenims informacija yra prieinama svetainėje www.autocontrol.es.

Odontologams

Jei esate odontologas ir pateikėte mums savo informaciją dalyvaudami vienoje iš mūsų profesinės
informacijos programų, įskaitant dalyvavimą https://www.dentalcare.com puslapyje, kreipkitės į vietinį P&G
atstovą, pvz., Oral-B.

Kaip mes renkame ir naudojame duomenis
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Kaip ir visi kiti prekybininkai, mes renkame duomenis jums bendraujant su mumis arba kai jūs
dalinatės savo duomenimis, kurie gali būti pasidalinti su mumis. Tai darome atsakingai ir
gerbdami jūsų teises, siekdami jas apsaugoti. Duomenys padeda jums būti galiau suprastam kaip
vartotojui ir kaip asmeniui. Siekdami jums pasiūlyti aktualesnius produktus, paslaugas ir geresnę
patirtį, galime naudotis atskirai turimais duomenimis, arba galime juos subendrinti.

Kaip renkame duomenis

Informaciją apie jus renkame įvairiais būdais, įvairiose vietose. Kai kuri mūsų renkama informacija gali būti
panaudota jūsų tapatybei nustatyti; pavyzdžiui, vardas ir pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris arba
pašto adresas. Kai kuriose šalyse / valstijose, pavyzdžiui, EEE šalyse, JK ar Kalifornijoje, prie asmens
duomenų taip pat priskiriami IP adresai, slapukų informacija ar mobiliųjų įrenginių identifikatoriai.

Atkreipkite dėmesį: siekdami jums pasiūlyti aktualesnius produktus, paslaugas ir geresnę patirtį, galime
naudotis visa informacija, kurią sukaupiame apie jus.

Informaciją teikiate tiesiogiai

Savo informaciją pateikiate mums registruodamiesi mūsų svetainėse arba mobiliosiose programėlėse,
paskambinę arba susisiekę su mumis el. paštu. Galime jūsų paprašyti nurodyti savo vardą ir pavardę, el.
pašto arba namų adresus, gimimo datą, mokėjimo informaciją, amžių, lytį, šeimos narių skaičių ir būdą,
kuriuo pageidaujate gauti informaciją apie mūsų produktus ir paslaugas, pvz., paštu, el. paštu ar sms
pranešimais.

Naudojatės svetainėmis ir el. paštu

Galime naudoti technologijas, kurios automatiškai renka informaciją jums lankantis mūsų svetainėse,
peržiūrint mūsų reklaminius skelbimus arba naudojantis mūsų produktais ar paslaugomis. Pavyzdžiui,
naudojame slapukus (nedidelius duomenų failus jūsų naršyklėje), kad sužinotume, kokia naršykle ir
operacine sistema naudojatės, jūsų IP adresą, lankomas interneto svetaines, paspaudžiamas nuorodas ir
tai, ar atidarėte gautą mūsų el. laišką.

Naudojatės mobiliaisiais prietaisais ir programėlėmis

Siekdami užtikrinti geriausią įmanomą naudotojo patirtį, galime naudoti technologijas, renkančias
informaciją iš jūsų telefono, kai naudojatės mūsų mobiliosiomis programėlėmis ar mūsų „išmaniaisiais“
įrenginiais savo namuose. Jūs su tuo sutinkate atsisiųsdami programėlę ar pajungdami internetą
naudojančius buitinius prietaisus į tinklą. Tai gali būti jūsų mobiliojo telefono ar kito įrenginio reklamos
identifikatorius, operacinė sistema, informacija apie tai, kaip naudojatės programėle ar prietaisu, jūsų
buvimo vieta. Telefone arba prietaise gausite pranešimą, kuris leis sutikti arba nesutikti, kad mes žinotume
tikslią jūsų buvimo vietą (kurioje esate arba kurioje naudojatės interneto prieiga).

Jūs susisiekiate su mūsų partneriais ar trečiosiomis šalimis

Galime gauti informaciją, kuria su mumis pasidalija ar mums parduoda kitos įmonės. Pavyzdžiui, galbūt
davėte sutikimą kitai įmonei dalintis jūsų asmens duomenimis su mumis, kai pasirašėte sutartį dėl



telekomunikacijų paslaugų teikimo ar užsiregistravote lojalumo taškų programoje. Mes taip pat galime
rinkti informaciją iš vietų, kurios, kaip jums žinoma, yra visiems prieinamos, pvz., iš internete skelbiamų
pranešimų , tinklaraščių, vaizdo įrašų ar socialinių tinklų. Taip pat informaciją galime gauti iš kitų įmonių,
pvz., prekiautojų vartotojų duomenimis, kurie renka arba apjungia jūsų viešai prieinamus duomenis
(laikantis galiojančių vietinių įstatymų) arba gauna jūsų sutikimą (kuris atitinkamai perduodamas ir
mums) naudoti jūsų duomenis. Tai gali būti informacija apie jūsų pajamas, amžių, lytį, šeimos narių skaičių
ir internete ar kaimyninėse parduotuvėse įsigytus produktus.

Bendrieji būdai, kuriais naudojame jūsų duomenis

Mes duomenis naudojame tam, kad įgyvendintume savo tikslą kasdieną prisidėti prie viso pasaulio
žmonių, tokių kaip jūs, gyvenimų ir gerovės.

Pavyzdžiui, jūsų informaciją naudojame:

• teikti paslaugas jums

• identifikuoti ir autentifikuoti jus skirtingose rinkodaros programose ir svetainėse

• atsakyti į jūsų klausimus ir užklausas dėl informacijos

• teikti klientų aptarnavimo paslaugas

• siųsti mokėjimų pranešimus (pvz., sąskaitų išrašus ar patvirtinimus)

• siųsti rinkodaros pranešimus, apklausas ir kvietimus

• apdoroti mokėjimus už jūsų įsigytus produktus

• apdoroti ir atlikti pinigų grąžinimą bei nuskaitymą

• siųsti jums užsakytus produktus ar jų pavyzdžius

• padėti jums tvarkyti „P&G“ svetainės ar programėlės nustatymus

• leisti jums dalyvauti mūsų konkursuose ar loterijose

• bendrauti su jumis socialiniuose tinkluose

• geriau suprasti jūsų interesus ir pageidavimus bei teikti jums ir kitiems atitinkamus pasiūlymus bei
pranešimus

• Leidžia jums bei kitiems asmenims rodyti poreikius atitinkančias reklamas, pritaikomas pagal tikslines
grupes. Pavyzdžiui, jei prenumeruojate rinkodaros laiškus apie skalbiklius JAV, galime įkelti šifruotą jūsų
el. pašto adresą „Facebook“ Prancūzijoje siekiant rasti naudotojų, kurie priklauso tai pačiai tikslinei
grupei ir teikti jiems reklamas „Facebook“.



Jūsų duomenis taip pat naudojame vidiniais verslo tikslais, pvz.:

• kokybės kontrolei, mokymams ir analitikai

• saugumo palaikymui ir patvirtinimui

• sistemos administravimui ir technologijų valdymui, įskaitant svetainių ir programų optimizavimą

• saugos tikslais, įskaitant grėsmių aptikimą ir apsaugą nuo kenkėjiškos veiklos bei sukčiavimo

• naudotojų buhalterinėms ir audito operacijoms vykdyti, įskaitant įrašus apie tokias operacijas

• rizikos valdymui, auditui, tyrimams, ataskaitų teikimui ir kitais teisiniais bei atitikties tikslais

Jūsų asmens duomenis taip pat galime naudoti siekdami geriau jus pažinti, įskaitant:

• vidiniams tyrimams vykdyti

• kurti ir plėtoti produktus, paslaugas bei programas, kurios patinka mūsų klientams

• identifikuoti būsimus klientus

Jūsų informaciją, įskaitant trečiosios šalies (pvz., programos „rekomenduok draugui“) pateiktus duomenis
renkame ir naudojame savo finansinio skatinimo, atlygio, nuolaidų (pvz., kainos arba paslaugų kuponų) ir
lojalumo programoms (kartu vadinamoms „Paskatinimų programomis“) administruoti ir tvarkyti.
Informaciją, kurią pateikiate šiose programose, naudojame jūsų tapatybei nustatyti, siūlyti unikalius prizus,
programos būsenai sekti ir palengvinti programos taškų keitimą į produktus, reklamines medžiagas,
mokymus ir kitas prekes. Jei sutikote dalyvauti kurioje nors mūsų Paskatinimų programų, savo sutikimą
galite atšaukti bet kada, susisiekę su mumis šiose privatumo taisyklėse nurodytais kontaktais arba
vadovaudamiesi atitinkamos Paskatinimų programos taisyklėmis ir sąlygomis. Iš mūsų Paskatinimų
programų dalyvių surinktą arba su jais susijusią informaciją galime naudoti bet kokiu kitu tikslu ar kitais
būdais, numatytais šiose privatumo taisyklėse. Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip
apskaičiuojame jūsų su Paskatinimo programa susijusių asmens duomenų vertę, kaip numatyta
Kalifornijos vartotojų privatumo įstatyme (angl. California Consumer Privacy Act, CCPA), spustelėkite čia.

Kaip naudojame slapukus

Slapukai yra nedideli duomenų failai, kompiuteryje išsaugomi jums naršant internete. Juose laikoma
naudinga informacija apie jūsų veiksmus svetainėse, kuriose lankotės. Slapukuose nesaugoma jokia jūsų
kompiuteryje ar kitame prietaise laikoma informacija. Slapukuose nesaugoma jokia informacija, pagal
kurią būtų galima jus tiesiogiai identifikuoti. Slapukuose jūsų kompiuteris ar kitas prietaisas įvardijami
atsitiktinai priskirtu skaičių ir raidžių deriniu (pvz., slapuko ID ABC12345) ir niekada jūsų vardu ar
naudojamu pavadinimu, pvz., „John E. Smith“.   

Slapukus naudojame įvairiais tikslais, tokiais kaip:

• teikti jums aktualias reklamas



• daugiau sužinoti apie tai, kaip naudojatės „P&G“ turiniu

• pagerinti jūsų patirtį lankantis mūsų svetainėse

• įsiminti jūsų parinktis, tokias kaip kalba arba geografinis regionas, kad svetainėje jums nereikėtų
kiekvieną kartą iš naujo atlikti tų pačių nustatymų

• aptikti klaidas ir jas pašalinti

• analizuoti mūsų svetainių veikimą

Naudojamų slapukų tipai

Būtinieji slapukai Šie slapukai leidžia įkelti svetainę naršyklėje arba vykdyti kitas būtinąsias funkcijas, be
kurių svetainė neveiktų (pvz. saugoti jūsų duomenis pirkinių krepšelyje).

Parinkčių slapukai Šie slapukai išsaugo jūsų nustatymus, kuriuos pritaiko jums pakartotinai apsilankius
svetainėje. Pavyzdžiui, jei pirmojo apsilankymo metu pasirinksite turinį rodyti prancūzų kalba, sekantį
kartą svetainė automatiškai bus rodoma prancūzų kalba. Kai kalbos ar kitų parinkčių nereikia kiekvieną
kartą keisti, naršymas jums tampa patogesnis, greitesnis ir patrauklesnis.

Reklaminiai slapukai Šiuose slapukuose išsaugoma informacija apie jūsų pagrindinius interesus, pvz.,
jūsų lankomas svetaines ir perkamus produktus. Taip pat jie gali padėti mums nuspėti jūsų amžių,
šeimyninę padėtį ar vaikų skaičių. Tokie duomenys leidžia parinkti jums aktualių ir jūsų pomėgius bei
poreikius atitinkančių produktų ir paslaugų reklamas. Šie slapukai taip pat leidžia apriboti tų pačių
reklaminių skelbimų rodymą.

Analitiniai slapukai Šiuose slapukuose saugoma informacija apie mūsų svetainių veikimą. Daugeliu
atveju savo svetainių veikimui sekti naudojame „Google“ analitinius slapukus. Mūsų galimybes naudoti ir
bendrinti „Google Analytics“ surinktą informaciją apie jūsų apsilankymus mūsų svetainėse riboja „Google
Analytics" naudojimo taisyklės ir „Google“ privatumo politika.

Kaip galite valdyti slapukus

Galite nustatyti savo naršyklę taip, kad ši atmestų visus slapukus arba nurodytų, kai į kompiuterį bandoma
išsaugoti slapuką. Tačiau tai gali užkirsti kelią tinkamam mūsų svetainių ir paslaugų veikimui. Be to, galite
nustatyti naršyklę taip, kad baigus naršyti slapukai būtų pašalinami.

Kaip naudojame interesais paremtą reklamą

Kai lankotės mūsų partnerių svetainėse, galime jums rodyti mūsų manymu aktualias reklamas ar kitą
turinį. Pavyzdžiui, jei lankotės svetainėse, kuriose parduodami vaikų drabužiai ar mokyklinės prekės, galite
gauti „Tide®“ skalbimo priemonių reklamas. Remdamiesi tokia informacija galime nuspėti, kad turite
vaikų ir todėl jums gali būti aktualios veiksmingos skalbimo priemonės. Tokiu būdu siekiame teikti jums
aktualią mūsų produktų informaciją, kuri gali būti jums naudinga.

https://www.google.com/analytics/terms/us.html
https://policies.google.com/privacy


Mokomės iš panašius interesus turinčių vartotojų grupių Galime priskirti jus tam tikrai vartotojų,
pasižyminčių panašiais interesais, grupei. Pavyzdžiui, galime priskirti jus „skustuvų mėgėjų“ grupei, jei
pastebime, kad dažnai internetu perkate skustuvus, arba „pigių prekių mėgėjų“ grupei, jei pastebime, kad
naudojate kuponus, ieškote nuolaidų ar išpardavimų. Tai priklauso nuo to, kokiose svetainėse lankotės,
kokias nuorodas paspaudžiate mūsų ir kitose svetainėse, kokiomis mobiliosiomis programėlėmis
naudojatės, kokių mūsų prekių ženklų el. laiškus skaitote ir kokias nuorodas juose paspaudžiate.
Naudojame slapukuose išsaugotą įrenginių identifikatorių ir kitą informaciją, kad galėtume nustatyti
bendras įvairių naudotojų, kurie panašiai elgiasi internete ir fizinėse parduotuvėse, tendencijas, įpročius ir
charakteristikas. Tokiu būdu galime atpažinti asmenis, kurie „atrodo“ panašūs į tam tikras asmenų grupes
ir todėl galime siųsti, mūsų manymu, jiems aktualius ir naudingus produktų pasiūlymus bei informaciją.

Su slapukais ir jūsų naudojamų prietaisų identifikatoriais susiejame kitą informaciją Slapukus ir
prietaisų identifikatorius galima susieti su kita informacija, pvz., produktus, kuriuos įsigyjate ne internetu,
ar tiesiogiai mums paskyros registracijos metu pateiktus duomenis. Įprastai tai darome būdais, kurie
neleidžia jūsų tiesiogiai identifikuoti. Pavyzdžiui, pagal asmens apsilankymus svetainėse, amžių, lytį ir
apsipirkimo įpročius galime priskirti slapuko ABC12345 naudotoją „skustuvų mėgėjų“ grupei, tačiau
nežinosime tokio asmens vardo ir pavardės, adreso arba kitos informacijos, pagal kurią galėtume jį
identifikuoti. Tais atvejais, kai mums prireikia asmeniškai identifikuoti jūsų slapuką arba gauti prietaiso
informaciją (naršymo ir programėlių naudojimo istoriją), visada prašome jūsų sutikimo.

Galime atpažinti jus visuose jūsų naudojamuose kompiuteriuose, telefonuose ar kituose prietaisuose
Galime sužinoti, kad slapukas ABC12345 yra išsaugotas kompiuteryje, kuris galimai susijęs su asmeniu
arba namų ūkiu, kuris naudoja mobilųjį telefoną, identifikuotą kaip EFG15647. Pavyzdžiui, jei savo
kompiuteryje ieškosite sauskelnių, „Google“ paieškoje spustelėsite mūsų apmokėtą sauskelnių skelbimą,
vėliau savo mobiliajame telefone galite gauti mūsų „Pampers®“ prekės ženklo reklamą. Prielaidą, kad
kompiuteris ir telefonas priklauso tam pačiam asmeniui, darome tuomet, kai pavyzdžiui, abu prietaisai
kasdien ir tuo pačiu metu prisijungia prie to paties „Wi-Fi“ tinklo. Suprasdami, kuriuos prietaisus naudoja
tas pats asmuo arba namų ūkis, galime riboti tos pačios reklamos rodymą visuose susijusiuose
prietaisuose. Tai yra svarbu, nes tokiu atveju neįkyrėsime jums dažnai rodydami tuos pačius reklaminius
skelbimus, o mums nereikės mokėti už pasikartojančias reklamas, kurių nenorite gauti.

Adresuojamoji medija Kai mūsų svetainėse ar programėlėse pateikiate savo asmens duomenis, mes juo
užšifruojame arba taikome pakaitinį identifikatorių, kad galėtume teikti jums aktualias reklamas. Įprastai
tai atliekame įkeldami užšifruotą jūsų el. pašto adreso, telefono numerio ar mobiliosios reklamos ID kopiją,
priklausomai nuo jūsų rinkos poreikių ir jūsų pateiktų mums duomenų, į reklaminius skelbimus
transliuojančias platformas (pvz., „Facebook“, „Youtube“, „Instagram“, „TikTok“ ir kt.). Tuos pačius duomenis
mes naudojame ir teikdami jums reklamą taip vadinamu atvirojo kodo žiniatinkliu. Tai reiškia, kad
atitinkamas mūsų reklamas matysite svetainėse, programėlėse ar kitur, pavyzdžiui skaitmeninėse
televizijose, dalyvaujančiose internetiniuose reklamos paslaugų aukcionuose.

Išplėstinis sutapdinimas kai kuriose mūsų svetainėse naudojamos išplėstinio sutapdinimo funkcijos,
kurias socialinių tinklų platformos siūlo savo reklamuotojams (pvz.,„Facebook Advanced Matching“, „TikTok
Advanced Matching“ ir t. t.).  Naudodamiesi išplėstinio sutapdinimo funkcijomis tam tikrą informaciją,
kurią įvesite mūsų svetainės formų laukeliuose (pvz., vardą ir pavardę, el. pašto adresą ir telefono numerį –
tai nėra neskelbtini ar specialių kategorijų duomenys), užšifruotą maišos formatu persiųsime socialinių
tinklų platformai arba socialinių tinklų platformos pikselis ją užšifruos ir automatiškai ištrauks šią
informaciją, kad susietų jus su jūsų naršyklės slapuku arba įrenginio identifikatoriumi. Tai atliekame
siekdami geriau nukreipti savo reklamą atitinkamose socialinių tinklų platformose ir išmatuoti jos
efektyvumą. Tokiu būdu žinosime, kad parodžius jums reklaminį skelbimą tam tikroje socialinių tinklų

https://link.edgepilot.com/s/6bb9b699/h3wyPZs1CUChgaiJTbAcDg?u=https://www.facebook.com/business/help/611774685654668?id=1205376682832142
https://link.edgepilot.com/s/1b8c59df/TaR3hbj4Tk_bcgKn3C1npg?u=https://ads.tiktok.com/help/article?aid=10007891


platformoje jūs jį spustelėjote, apsilankėte mūsų svetainėje ir ką nors įsigijote – arba ne. Taip žinosime, ar
mums verta ir toliau pirkti reklamas toje socialinių tinklų platformoje.

Kitos technologijos, kurias galime naudoti

Švyturiai (angl. beacons) Švyturiai į artimai esančių prietaisų programėles siunčia įvairius su tam tikra
šalimais esančia parduotuve susijusius pranešimus, pvz., apie prekėms taikomas akcijas. Švyturiai tokius
pranešimus siunčia tik į šalimais esančius prietaisus ir tik tuomet, jei mobiliojoje programėlėje suteikėte
leidimą gauti tokius pranešimus. Mainais programėlės mums gali teikti jūsų buvimo vietos informaciją,
kuri padeda suasmeninti jums siunčiamas reklamas ir pasiūlymus. Pavyzdžiui, kai prekybos centre esate
odos priežiūros prekių skyriuje, o netoliese įrengtas švyturys, galite gauti 4 eurų nuolaidos kuponą.

Pikseliai Tai maži ir nepastebimi grafiniai internetinių svetainių objektai. Jie taip pat vadinami „žymomis“,
„žiniatinklio vabalais“ arba „pikselio gifais“. Pikselius naudojame slapukams jūsų kompiuteryje įrašyti,
svetainių veiklai stebėti, palengvinti prisijungimą prie paskyrų ir vykdyti internetinę rinkodaros veiklą.
Pikselius įtraukiame į savo reklaminius el. paštu siunčiamus pranešimus ar naujienlaiškius, kad
sužinotume, ar jūs juos atidarote bei sureaguojate.

Mobiliųjų prietaisų identifikatoriai ir SDK Savo mobiliosiose programėlėse naudojame programinės
įrangos kodą, kuris leidžia rinkti informaciją, panašiai, kaip tai daro slapukai. Tai gali būti jūsų mobiliojo
telefono („iOS“ ar „Android“) identifikatorius ar informacija apie tai, kaip naudojatės mūsų programėlėmis.
Panašiai kaip ir slapukai, mūsų programėlių automatiškai renkama informacija niekada neidentifikuos
jūsų tapatybės. Mobilųjį įrenginį prietaisas įvardija atsitiktinai priskirtu skaičių ir raidžių deriniu (pvz.,
EFG4567) ir niekada jūsų vardu ar naudojamu pavadinimu, pvz., „John E. Smith“.

Tiksli geografinė vieta Naudodami globaliosios padėties sistemos (GPS) koordinates (ilgumą ir platumą)
galime sužinoti tikslią jūsų buvimo vietą, kai naudojatės mūsų mobiliosiomis programėlėmis. Telefone
arba prietaise gausite pranešimą, kuris leis sutikti arba nesutikti, kad mes žinotume tikslią jūsų buvimo
pasaulyje vietą. Atminkite, kad mes ne visada klausime jūsų sutikimo norėdami sužinoti jūsų bendrąją
buvimo vietą, pvz., kokiame mieste ar rajone esate. Pavyzdžiui, nelaikome vietos nustatymo tiksliu, jeigu
galime sužinoti tik apytikslę jūsų buvimo vietą, pavyzdžiui, kad esate kažkur Maniloje, Filipinuose.

Svetainių ir programėlių turinys

Įskiepiai Mūsų interneto svetainėse gali veikti socialinių tinklų ir kiti įskiepiai. Įskiepis gali būti, pavyzdžiui,
„Facebook“ mygtukas „Patinka“. Šie įskiepiai gali rinkti informaciją (pvz., jūsų aplankyto puslapio URL
adresą) ir nusiųsti ją įskiepį sukūrusiai bendrovei. Tam nebūtina paspausti įskiepio mygtuką. Net jeigu
įskiepiai rodomi mūsų svetainėse, jų veikimą reglamentuoja juos sukūrusios įmonės privatumo taisyklės ir
sąlygos. Mes veikiame, kaip tokių mūsų EEE ir JK svetainių duomenų valdytojai, kurie renka ir perduoda
duomenis. Tokie įskiepiai yra nebūtinieji slapukai; mūsų EEE ir JK svetainėse jie veiks tik tuo atveju, jei
patvirtinsite jų naudojimą.

Prisijungimas Prisijungti prie paskyros mūsų svetainėse galima naudojantis kitų socialinių tinklų
paskyromis, pvz., „Facebook“. Jums pasirinkus tokį prisijungimo būdą, mes gausime prieigą tik prie tokios
informacijos, kurią nurodėte kurdami savo paskyrą, naudojamą prisijungimui.



Naudotojo turinys Kai kuriose mūsų svetainėse ir programėlėse galėsite įkelti savo pačių turinį, skirtą
konkursams, tinklaraščiams, vaizdo įrašams ir kt. Atminkite, kad bet kokia jūsų pateikta ar paskelbta
informacija tampa vieša. Mes nekontroliuojame kitų galimybių naudoti jūsų turinį, viešai paskelbtą mūsų
svetainėse ar programėlėse. Nesame atsakingi už tokio turinio naudojimą, jei jis pažeistų šias privatumo
taisykles, įstatymus ar jūsų pačių privatumą bei saugumą.

Nuorodos „P&G“ svetainėse gali būti nuorodų į kitas svetaines, kurių mes nekontroliuojame. Tokiose
svetainėse galioja jų pačių privatumo taisyklės ir sąlygos.

Kaip mes dalijamės duomenimis

Mūsų verslas nėra skirtas dalintis jūsų duomenimis, tačiau tai galime padaryti konkrečiose
situacijose, kai jūsų privatumas yra apsaugotas.

Su jūsų sutikimu

Turėdami jūsų sutikimą galime bendrinti jūsų informaciją su rinktiniais partneriais, kad jie galėtų teikti
jums aktualių produktų arba paslaugų pasiūlymus, reklamas ar informaciją apie akcijas. Pavyzdžiui,
asmenys, kurie iš „P&G“ sauskelnių prekių ženklo „Pampers®“ gauna el. laiškus, taip pat gali sutikti ir gauti
kompanijos, gaminančios kūdikių maistelį, informaciją.

Internetinės platformos ir reklamos technologijų bendrovės

Mūsų svetainės ir programos gali dalytis unikaliais identifikatoriais, numanoma ir gauta informacija,
internetine ir technine informacija bei geografinės vietos duomenimis su internetinėmis platformomis ir
reklamos technologijų bendrovėmis, kad padėtų mums pateikti Jums aktualią reklamą ir pasiūlymus. 
 Mes visuomet užtikriname, kad tai darydami laikysimės galiojančių teisinių reikalavimų, kuriais gali būti
numatytas sutikimas ir (arba) atsisakymo galimybės. Jūsų asmens duomenų už piniginę kompensaciją
neparduodame „P&G“ nepriklausantiems prekiautojams. Jeigu esate Kalifornijos gyventojas, žr. tolesnę
privatumo taisyklių skiltį „Kalifornijos vartotojų privatumo taisyklės“, kurioje pateikta papildomos
informacijos.

Paslaugų teikėjai

Galime dalintis jūsų informacija su įvairių paslaugų teikėjais, kurie padeda mums vykdyti savo veiklą,
įskaitant mūsų svetaines talpinančias, el. pašto ir rinkodaros pranešimų bei surinktų duomenų
analizavimo (pvz., kad žinotume, ar pamatę reklamą svetainėje įsigijote atitinkamą prekę) ir prekių tiekimo
paslaugas teikiančias įmones. Jūsų duomenis taip pat perduodame teisininkams, auditoriams,
konsultantams, informacinių technologijų bei saugos įmonėms ir kitiems, kas mūsų prašymu teikia mums
paslaugas. Dalijamės tik tais asmens duomenimis, kurie būtini tokios įmonėms, kad jos galėtų suteikti
atitinkamas paslaugas. Visi gavėjai jūsų informaciją privalo saugoti taip pat, kaip ir mes; jie taip pat
įsipareigoja nesidalinti jūsų informacija ir naudoti ją tik siekdami teikti mums paslaugas. Pastaruoju 12
mėn. laikotarpiu iki paskutinio šių privatumo taisyklių atnaujinimo, galėjome komerciniais tikslais atskleisti
visų skyriuje „Kokių tipų duomenis renkame“ nurodytų kategorijų duomenis trečiosioms šalims,
priklausomai nuo verslo specifikos.



Apmokėjimai už pirkinius

Apmokėjimai už pirkinius, atlikti kai kuriose mūsų svetainėse, tvarkomi naudojant trečiosios šalies tiekėjo
internetinę mokėjimų sistemą.  „P&G“ neturi prieigos prie perkant pateiktos jūsų kredito kortelės
informacijos, nesaugo jos ir neatskleidžia, kai už prekes apmokate naudodamiesi šiomis trečiųjų šalių
sistemomis. Mūsų internetinėje mokėjimų sistemoje pateiktiems asmens duomenims ar finansinei
informacijai taikoma trečiosios šalies privatumo politika ir naudojimo nuostatos, tad prieš pateikiant bet
kokius asmens duomenis ar finansinę informaciją rekomenduojame jas peržiūrėti. Šiuo metu „P&G“
trečiųjų šalių el. prekybos platformos yra „PayPal“ ir „Braintree“. 

Teisinės ir panašios priežastys

Mūsų prekių ženklo ar įmonės, su kuria bendrinote savo asmens duomenis, pardavimo atveju jūsų
duomenys perduodami perkančiajai bendrovei. Tokiu atveju jūsų paskyra ir joje pateikti asmens
duomenys nešalinami, nebent prekių ženklui ar naujai bendrovei jūs pranešite, kad pageidaujate juos
ištrinti. Be to, jūsų informacija galime dalintis su bendrovėmis, padedančiomis mums saugoti savo teises ir
nuosavybę, arba jei to reikalauja įstatymai ar valdžios įstaigos.

Kokių tipų duomenis renkame

Esame didelė bendrovė, siūlome daug produktų ir turime daug įmonių įvairiose pasaulio šalyse,
todėl renkame toliau nurodytų tipų duomenis siekdami savo klientams suteikti geresnes
paslaugas.

Atkreipiame dėmesį, kad tai yra išsamus sąrašas ir jame pateikiami visi duomenų tipai, kuriuos galime
rinkti, tačiau daugelis jų jums tikrai nebus taikomi. Jei pageidaujate sužinoti, kokius konkrečius jūsų
duomenis saugome, tiesiog paklauskite.

Kokius duomenis paprastai renkame

Kontaktinė informacija Šiai duomenų kategorijai priskiriami vardai ir pavardės (įskaitant esamus ir
ankstesnius slapyvardžius), kreipiniai, pašto adresai, el. pašto adresai, telefonų numeriai ir susijusių asmenų
(pvz., jūsų įgaliotųjų naudotojų) kontaktinė informacija.

Bendrojo pobūdžio demografinė ir psichografinė informacija Šiai duomenų kategorijai priskiriama
informacija apie asmenines savybes ir pomėgius, pvz., amžiaus rėžius, vedybinę ir šeiminę padėtį, pirkimo
įpročius, naudojamas kalbas, lojalumo ir atlygio programas, namų ūkio demografiją, duomenis iš
socialinių tinklų platformų, išsilavinimo ir profesinę informaciją, pomėgius ir trečiųjų šalių teikiamą
informaciją ir asmens įvertinimus (pirkimo tikimybę, laukiamą gyvenimo įvykį ir pan.).

Transakcijų ir komercinė informacija Šiai duomenų kategorijai priskiriami tokie elementai kaip klientų
paskyrų informacija, kvalifikacijas, produktų bei programų atsisiuntimus ir įsigijimus (o taip pat grąžinimą,
aptarnavimą, mokėjimus, kreditus ir kt.), duomenis apie atsisiųstas ir nusipirktas programėles ir
produktus, nebiometrinius patvirtinimo duomenis (slaptažodžius, paskyros saugos klausimus), klientų
aptarnavimo duomenis.

https://www.paypal.com/en/webapps/mpp/ua/privacy-full
https://www.braintreepayments.com/legal/braintree-privacy-policy
https://privacypolicy.pg.com/contactus/privacy-central-contact-interactive/


Unikalūs identifikatoriai ir paskyros informacija Šiai duomenų kategorijai priskiriami unikalūs
identifikatoriai (pvz., kliento, paskyros, prenumeratos, atlygio programų numeriai), sistemos identifikatoriai
(įskaitant naudotojo vardą ir kitus paskyros duomenis), reklamuotojai, reklaminiai identifikatoriai ir IP
adresai.

Internetinė ir techninė informacija Tai internetinės ir kitos elektroninės tinklo veiklos informacija. Šiai
duomenų kategorijai priskiriami: IP adresai, MAC adresai, SSID arba kiti prietaisų ar nuolatiniai
identifikatoriai, internetinio naudotojo identifikatoriai, užšifruoti slaptažodžiai, prietaisų charakteristikos
(pvz., naršyklės informacija), žiniatinklio serverio ir programų registrai, naršymo ir peržiūrų duomenys (TV,
transliacijos), svetainių ir programėlių naudojimo informacija, pirmosios ir trečiųjų šalių slapukai, „flash“ ir
„Silverlight“ slapukai, švyturiai, skaidriosios GIF ir pikselių žymos.

Numanoma informacija Tai loginė išvada, padaryta remiantis gauta šiame skyriuje nurodyto tipo
informacija. Numanomų ir išvestinių duomenų elementus kuriame analizuodami savo bendravimo su
jumis ir transakcijų informaciją. Šiai duomenų kategorijai priskiriami polinkiai, savybės ir (arba) įvertinimai,
kuriuos generuoja vidinės analitinės programos.

Kokią informaciją renkame išskirtinėmis aplinkybėmis

Tikslią geografinę padėtį Šiai duomenų kategorijai priskiriama tikslios vietos informacija (pvz., ilguma ir
platuma arba, tam tikrais atvejais, IP adresas).

Su sveikata susijusi informacija Duomenų elementai, kurie skirstomi pagal jų surinkimo būdą.

•  Iš vartotojų programų surenkama informacijao 

• Bendrojo pobūdžio sveikatos ir simptomų informacija

• Su nėštumu susijusi informacija, pvz., numatoma gimdymo data 

•  Iš vartotojų tyrimų surenkama informacija, kai gaunamas asmens informuotas sutikimas 

• Informacija apie fizinę ar psichinę sveikatą, ligą, sveikatos istoriją arba medicininius gydymus ar
diagnozes, vartojamus vaistus ir kt.

Finansinė informacija Šiai duomenų kategorijai priskiriami banko sąskaitos numeriai ir mokėjimų
kortelėmis informacija (pvz., kai perkate tiesiogiai arba konkrečiam prekių ženklui įsigyti gaunate kreditą).

Valdžios įstaigų išduoti tapatybės dokumentai Šiai duomenų kategorijai priskiriami asmens ir mokesčių
mokėtojų kodai (pvz., konkursų laimėjimų atvejais, kai to reikalauja vietiniai įstatymai).

Audiovizualinė informacija Šiai duomenų kategorijai priskiriami vaizdo įrašai, nuotraukos, stebėjimo
vaizdo kamerų įrašai, skambučių centro ir skambučių stebėsenos įrašai bei balso pašto pranešimai (pvz.,
vykdant tyrimą, jums lankantis mūsų padaliniuose arba kai mums paskambinate).

Išmaniųjų prietaisų ir jutiklių duomenys Šiai duomenų kategorijai priskiriami išmaniųjų prietaisų ar
daiktų interneto produktų įrašai (pvz., duomenys gaunami iš „Oral B“ dantų šepetėlio, susieto su



programėle).

Duomenys apie vaikus Šiai duomenų kategorijai priskiriama informacija apie jūsų vaikų lytį, amžių,
skaičių, naudojamų sauskelnių dydį, ir pan.

Biometrinė informacija Šiai duomenų kategorijai priskiriami veido atpažinimo duomenys ir matematinė
biometrinio identifikatoriaus reprezentacija (pvz., sveikatos priežiūros tyrimų tikslais saugomas šablonas).
Šiuos biometrinius duomenis saugosime ne ilgiau kaip trejus metus nuo paskutinės asmens sąveikos su
mumis, nebent juos privaloma saugoti ilgiau laikantis teisinių ar reguliavimo nuostatų arba vykdant ar
siekiant apginti mūsų teisėtus interesus. Įgyvendinome komerciškai pagrįstus protokolus, kad
apsaugotume ir, atitinkamais atvejais, negrįžtamai ištrintume ar išmestume tokius biometrinius
duomenis.

Vaikai ir asmens duomenys

Internetu rinkdami asmens duomenis iš vaikų mes laikomės visų atitinkamų duomenų apsaugos
įstatymų. Pavyzdžiui, EEE ir JK nerenkame asmens duomenų iš jaunesnių nei 16 metų vaikų be jų tėvų
pareigas atliekančių asmenų sutikimo, nebent vietos teisės aktuose nustatyta žemesnė amžiaus riba, kuri
negali būti žemesnė nei 13 metų. Panašiai yra ir JAV, kur rinkdami asmens duomenis iš jaunesnių nei 13
metų vaikų mes gauname patikrintą tėvų sutikimą.

Kaip užtikriname jūsų informacijos saugumą

Mums svarbus jūsų privatumas. Todėl imamės tam tikrų priemonių, skirtų apsaugoti jūsų
duomenis nuo praradimo, netinkamo naudojimo ar pakeitimo.

Gerbiame jūsų teisę į asmens duomenų privatumą ir imamės būtinų veiksmų, skirtų juos apsaugoti nuo
praradimo, netinkamo naudojimo ar pakeitimo. Tam tikrais atvejais tai gali būti užkardos, įsibrovimų
aptikimo ir prevencijos sistemos, unikalūs ir sudėtingi slaptažodžiai bei šifravimas. Be to, naudojame
organizacines ir fizines priemones, tokias kaip duomenų tvarkymo mokymai ir įsipareigojimai, su
duomenimis susijusių incidentų bei rizikų identifikavimas, darbuotojų prieigos prie jūsų asmens
duomenų ribojimas ir fizinio saugumo užtikrinimas, įskaitant tinkamą dokumentų apsaugą, kai jie
nenaudojami.

Tarptautiniai perdavimai

Jūsų asmens duomenys gali būti surinkti vienoje šalyje, įskaitant JAV, o perduoti į kitą ir joje saugomi bei
tvarkomi. Pavyzdžiui, jūsų duomenis galime saugoti Jungtinėse Valstijose esančiame serveryje, nes būtent
ten yra laikoma konkreti duomenų bazė, tačiau jais gali bet kada pasinaudoti vienas iš mūsų rinkodaros
specialistų Šveicarijoje, pavyzdžiui, kad galėtų išsiųsti jums gaminio pavyzdį. EEE ir JK tokius duomenis
perduodame vidinėms „P&G“ įmonėms ir išoriniams paslaugų teikėjams, o jų apsaugą užtikriname EEE ir
JK teisinėmis institucijomis patvirtintomis sutartimis (vadinamomis Standartinėmis sutarčių sąlygomis).
Jei norėtumėte gauti duomenų perdavimo sutarties kopiją, susisiekite su mumis. Duomenis ne iš EEE ar
JK perduodame gavę jūsų sutikimą arba sudarę sutartis, jei to reikalauja vietiniai teis4s aktai.
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Regioninis atskleidimas

Kalifornijos vartotojų privatumo taisyklės

Daugiau informacijos apie mūsų renkamų asmens duomenų kategorijas, verslo ir komercinius tikslus,
pagal kuriuos renkami asmens duomenys, ir trečiųjų šalių, su kuriomis bendriname asmens duomenis,
kategorijas rasite ankstesniuose skyriuose. Jei esate Kalifornijos gyventojas, turite teisę du kartus per 12
mėnesių prašyti gauti toliau nurodytos informacijos apie mūsų surinktus jūsų asmens duomenis per
pastaruosius 12 mėnesių:

• mūsų surinktų jūsų asmens duomenų kategorijos ir konkretūs duomenys;

• šaltinių, iš kurių surinkome jūsų asmens duomenis, kategorijos;

• verslo arba komerciniai tikslai, kuriais vadovaujantis surinkome arba pardavėme jūsų asmens duomenis;

• trečiųjų šalių, su kuriomis bendrinome asmens duomenis, kategorijos;

• jūsų asmens duomenų, kuriuos pardavėme arba atskleidėme verslo tikslais, kategorijos ir trečiųjų šalių,
kurioms pardavėme arba atskleidėme duomenis verslo tikslais, kategorijos.

Be to, jūs turite teisę paprašyti mūsų pašalinti tam tikrus jūsų asmens duomenis. Norėdami paprašyti
bendro atskleidimo, susipažinti su mūsų turimais asmens duomenimis arba paprašyti, kad pašalintume
jūsų duomenis, spustelėkite čia ir galite paskambinti, jei turite klausimų. (877) 701 0404. Siekdami
apsaugoti jūsų privatumą ir užtikrinti saugumą, prieš suteikdami jums prieigą prie jūsų asmens duomenų
arba apsvarstydami jūsų užklausą dėl duomenų pašalinimo, imamės būtinų veiksmų jūsų tapatybei
patvirtinti. Gavę jūsų užklausą, el. paštu arba namų adresu išsiųsime jums patvirtinimo formą. Norėdami
užbaigti užklausą, gavę patvirtinimo formą ją užpildykite. Jūsų tapatybei patvirtinti galime prašyti jūsų
pateikti bet kurią toliau nurodytą informaciją: vardą ir pavardę, el. pašto adresą, namų adresą arba gimimo
datą. Be to, jei paprašysite mūsų pateikti konkrečius asmens duomenis, turėsite pasirašyti deklaraciją,
patvirtinančią, kad esate asmuo, kurio duomenų prašote, už kurios pažeidimą taikoma administracinė
atsakomybė.

Atminkite, kad „P&G“ negali pašalinti asmens duomenų, jei juos saugoti būtina mūsų vidaus verslo tikslais
arba tai daryti leidžiama pagal Kalifornijos vartotojų privatumo įstatymą (pvz., sukčiavimo prevencijos
tikslais arba laikantis teisės aktų). Tokiose situacijose jūsų duomenis saugosime laikydamiesi savo įrašų
saugojimo taisyklių ir saugiai juos pašalinsime pasibaigus saugojimo laikotarpiui.

Galiausiai turite teisę nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų parduodami. Norėdami pasinaudoti šia
teise paspauskite čia arba skambinkite mums telefonu (877) 701 0404.

Daugiau informacijos apie tai, kaip 12 mėn. laikotarpiu iki paskutinio šių privatumo taisyklių atnaujinimo
bendrinome jūsų duomenis su trečiosiomis šalimis, kai toks bendrinimas atitiko pardavimo apibrėžimą
pagal Kalifornijos vartotojų privatumo įstatymą, žr. toliau pateiktą diagramą. Jaunesnių kaip 16 m. asmenų
duomenų neparduodame.
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Paskatinimo programų skaičiavimai Pagal Kalifornijos vartotojų privatumo įstatymą jūs galite turėti teisę
būti informuoti, kodėl pagal teisės aktus yra  leidžiamos finansinės skatinimo programos ir kainų ar
paslaugų skirtumai, įskaitant: (i) sąžiningą jūsų asmens duomenų įvertinimą, kurio pagrindu siūloma
finansinė paskata arba kainos ar paslaugos skirtumas; ir (ii) metodo, kuriuo apskaičiuojame jūsų asmenį
identifikuojančios informacijos vertę, aprašymą. Įprastai asmens duomenims nepriskiriame piniginės ar
kitos vertės. Tačiau tuo atveju, kai pagal įstatymus privalome vykdydami Paskatinimo programą arba
siūlydami kainų ar paslaugų skirtumus priskirti vertę, surinktus ir naudojamus asmens duomenis
įvertiname kaip atitinkančius teikiamos nuolaidos ar finansinės paskatos vertę, kurią sąžiningai
apskaičiuojame įvertindami realiai tam skiriamas pastangas ir pagal turimą praktiką: (i) pagal surinktų
asmens duomenų kategoriją (pvz., vardus ir pavardes, el. pašto adresus); (ii) pagal galimybę asmens
duomenis naudoti mūsų Paskatinimo programose; (iii) pagal pasiūlytą nuolaidą; (iv) pagal Paskatinimų
programoje dalyvaujančių vartotojų skaičių; ir (v) pagal produktą arba paslaugą, kuriam(-iai) taikoma
Paskatinimų programa arba kainos ar paslaugos skirtumas. Čia aprašytas vertės atskleidimas niekaip
neprieštarauja mūsų konfidencialios privačios ar verslo informacijos, įskaitant prekybos paslapčių,
taisyklėms ir bendrai priimtiems apskaitos principams ar finansinės apskaitos standartams ir neturėtų
būti vertinamas, kaip to atsisakymas.

Kalifornijos valstijos įstatymas dėl nepilnamečių Galime siūlyti interaktyvias paslaugas, leidžiančias
paaugliams iki 18 metų įkelti savo pačių turinį (pvz., vaizdo įrašus, komentarus, būsenos atnaujinimus ar
nuotraukas). Šį turinį galima pašalinti arba ištrinti bet kada, laikantis mūsų svetainių taisyklių. Jei turite
klausimų, kaip tai padaryti, susisiekite su mumis. Atminkite, kad tokius įrašus kiti asmenys gali nukopijuoti,
persiųsti ar paskelbti kitur, ir už tokius veiksmus mes neatsakome. Tokiais atvejais turėsite susisiekti su kitų
svetainių savininkais ir paprašyti jų pašalinti savo turinį.

Asmens duomenų pardavimas

Unikalūs identifikatoriai, numanoma ir išvestinė informacija, internetinė ir techninė informacija bei
geografinės vietos duomenys

Šiuos asmens duomenis parduodame tokių kategorijų trečiosioms šalims:

• internetinėms platformoms, tokioms kaip „Google“, „Amazon“, „Facebook“;

• reklamos technologijų įmonėms, tokioms kaip mūsų DSP.

Šie duomenys bendrinami tikslinės rinkodaros tikslais. Šios įmonės tokius duomenis naudoja savo
produktams ir paslaugoms gerinti pagal savo platformų nuostatas.

Demografinė informacija ir pomėgiai

Šiuos asmens duomenis parduodame tokių kategorijų trečiosioms šalims:

• mažmeninės prekybos partneriai.

Tokie duomenys bendrinami gavus atitinkamą jūsų sutikimą dėl bendrosios rinkodaros (pvz., susiejimas
su atlygio programomis).
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Bet kokią kitą informaciją taip pat parduodame tik gavę jūsų sutikimą.

Kaip nesutikti

Norėdami nesutikti su savo duomenų pardavimu spustelėkite čia arba paskambinkite mums telefonu
(877) 701 0404.

Jei pageidaujate, kad mes atnaujintume savo vidaus įrašus ir nebendrintume jūsų asmens duomenų
(gautų mūsų prekių ženklų programose) su trečiąja šalimi tokiu būdu, kuris gali būti laikomas pardavimu,
spustelėkite čia arba skambinkite mums telefonu (877) 701 0404.

Atminkite, kad „P&G“ gali slapukų ar sekimo technologijų pagalba reklamos ir bendrosios rinkodaros
tikslais perduoti jūsų asmens duomenis trečiosioms šalims. Jei norite pasinaudoti savo teise „Neparduoti“
duomenų naudojant interneto svetainių slapukus ar kitas sekimo technologijas, atsidarykite atitinkamo
mūsų prekių ženklo svetainę, puslapio apačioje pasirinkite mūsų Kalifornijos užklausų centrą dėl
duomenų nepardavimo ir nurodykite savo pageidavimus. Kai kurios iš šių trečiųjų šalių skirtingoms
svetainėms ir programėlėms taiko skirtingas sąlygas, todėl gali būti, kad teks šį veiksmą atlikti kiekvienoje
jūsų naudojamoje „P&G“ svetainėje atskirai.

Pagal Kalifornijos vartotojų privatumo įstatymą galite paskirti įgaliotąjį atstovą, kuris pateiks užklausą jūsų
vardu, tačiau atstovas turės atlikti patvirtinimo procesą, o kartu ir pateikti įrodymų, kad turi leidimą veikti
jūsų vardu. Jei užklausas dėl prieigos prie duomenų ir jų pašalinimo jūsų vardu pateikia įgaliotasis
atstovas, mes vis tiek galime prašyti jūsų patvirtinti savo tapatybę tiesiogiai (kaip aprašyta pirmiau). Jei
nuspręsite pasinaudoti savo teisėmis pagal Kalifornijos vartotojų privatumo įstatymą, mes neatsisakysime
jų paisyti, dėl to netaikysime specialių kainų ir teiksime įprasto lygio ar kokybės prekes ir paslaugas.

Spustelėkite čia, kad peržiūrėtumėte praėjusių kalendorinių metų užklausų metriką.

Privatumas EEE ir JK

Šis skyrius taikomas tik EEE ir JK gyventojų asmens duomenų tvarkymui. Jo tikslas – užtikrinti didesnį EEE
ir JK gyventojų asmens duomenų tvarkymo, saugojimo ir perdavimo skaidrumą, vadovaujantis Bendrojo
duomenų apsaugos reglamentu (toliau – BDAR), įtrauktu į JK teisės aktus kaip 2018 m. Duomenų
apsaugos įstatymas, papildytas 2019 m. Duomenų apsaugos, privatumo ir elektroninių ryšių (pakeitimai
dėl išstojimo iš ES ir kt.) reglamento nuostatomis.

Įmonės

Jūsų asmens duomenų valdytojai gali būti skirtingos „P&G“ įmonės. Duomenų valdytojas yra tvarkymo
veiklai vadovaujantis subjektas, kuris iš esmės yra atsakingas už duomenis. Toliau pateiktoje diagramoje
nurodyti mūsų duomenų valdytojai ES šalyse. Pavyzdžiui, jei vienoje iš mūsų Prancūzijos svetainių
užsiregistruosite naujienlaiškiui, jūsų asmens duomenų valdytojas bus „P&G“ įmonė, nurodyta tos šalies
skiltyje kartu su jos adresu (pvz., „Procter & Gamble France SAS“).

Valstybės Duomenų valdytojas

Austrija „Procter & Gamble Austria – Zweigniederlassung der Procter & Gamble GmbH“, Wiedner
Gürtel 13, 100 Wien
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Bulgarija Procter & Gamble Bulgaria EOOD, Sofia 1404, Bd. Bulgaria nr. 69, Bulgaria

Rumunija Konkursams: „Procter & Gamble Distribution SRL“, 9-9A Dimitrie Pompei Blvd., Building
2A, District 2,Bucharest 020335, Romania 

Kitoms svetainėms: „Procter & Gamble Marketing Romania SR“, 9-9A Dimitrie Pompei
Blvd., Building 2A, District 2, Bucharest 020335, Romania

Lenkija „Procter and Gamble DS Polska sp z o.o.“, ul. Zabraniecka 20, 03-872 Warszawa, Lenkija

Belgija „Procter & Gamble Distribution Company (Europe) BVBA“ 

„P&G“ sveikatos priežiūra: „P&G Health Belgium BVBA“, 
Temselaan 100, 1853 Strombeek-Bever

Čekija „Procter & Gamble Czech Republic s.r.o.“, 269 01 Rakovnik, Ottova 402, Czech Republic

Vengrija Procter & Gamble Magyarország Nagykereskedelmi Kkt, 1082 Budapest, Kisfaludy utca
38., Hungary

Slovakija „Procter & Gamble, spol. s.r.o.“, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovakia

Kroatija „Procter & Gamble d.o.o.“ za trgovinu, Bani 110, Buzin, 10010 Zagreb, Croatia

Prancūzija „Procter & Gamble France SAS“ 
„P&G HealthCare“: 
„Procter & Gamble Pharmaceuticals France SAS“ / 
„P&G Health France SAS“163/165 quai Aulagnier, 92600 Asnières-sur-Seine

Vokietija „Procter & Gamble Service GmbH“, Sulzbacher Strasse 40, 65824 Schwalbach am Taunus  

„P&G Health“: „P&G Health Germany GmbH“, Sulzbacher Strasse 40, 65824 Schwalbach
am Taunus

Graikija „P&G Hellas Ltd.“ 49 Ag. Konstantinou str., 15124 Maroussi – Athens, Greece

Airija „Procter & Gamble UK“,The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XP

Italija „Procter & Gamble Srl“, viale Giorgio Ribotta 11, 00144 Roma

Nyderlandai „Procter & Gamble Nederland B.V.“, Watermanweg 100, 
3067-GG Rotterdam 
Naujas adresas nuo 2020 m. balandžio 27 d.: Weena 505, 3013 AL 
Rotterdam

Portugalija „Procter & Gamble Portugal, Productos de Consumo Higiene de Saude, S.A.“, S.A. Edificio
Alvares  
Cabral 3º, Quinta da Fonte, 2774-527 Paço D'Arcos, Portugal

Ispanija „Procter & Gamble España, S.A“, Avenida de Bruselas, 24, 28108 Alcobendas, Madrid,
Spain

Jungtinė
Karalystė

„Procter & Gamble UK“ 



Seven Seas Limited, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XP

ES valstybės,
kurių sąraše
nėra

„Procter & Gamble International Operations SA“, Route de Saint-Georges 47 1213 PETIT-
LANCY  
Geneve

Tvarkymas ir saugojimas

Paprastai jūsų duomenis saugome tol, kol jie yra reikalingi įgyvendinti tikslą, kuriam jie surinkti, arba kaip
nurodo įstatymai. Gali būti, kad jūsų duomenis turėsime saugoti ilgiau, nei nurodyta, kad galėtume
įvykdyti jūsų užklausas, įskaitant jūsų atsisakymą gauti rinkodaros el. laiškus, ir laikytis teisinių ar kitų
įsipareigojimų. Šiame skyriuje nurodome mūsų renkamų duomenų tipus, panaudojimo tikslus, atitinkamų
įstatymų reikalavimus (teisinį pagrindą) ir kiek įprastai juos saugome (saugojimo laikotarpį).

Rinkodara

Duomenų tipas El. pašto adresas, vardas ir pavardė, telefono numeris, namų adresas, pomėgiai,
interesai, naršymas mūsų svetainėse arba programėlėse, profesija, įpročiai, pirkiniai, įkeltos nuotraukos
ar vaizdo įrašai, informacija apie vaikus ir namus, šeiminė padėtis, namų ūkį sudarančių asmenų
skaičius, plaukų tipas, odos tipas, mėgstamiausias kvapas, naminiai gyvūnai ir su sveikata susiję
duomenys (pvz.: numatoma gimdymo data)  (jei turite) ir t.

Kodėl renkame šiuos duomenis Kad galėtume siųsti jums informacinę medžiagą, įskaitant reklamas ir
savo arba savo partnerių produktų ar paslaugų rinkodaros informaciją.

Teisinis pagrindas Jūsų sutikimas gauti elektroninius laiškus ir SMS ir kiti specialios kategorijos
duomenys žinutes ir, kai jį gauname, sutikimas korespondencijai įprastu paštu. Teisėtas interesas visam
kitam.

Saugojimo laikotarpis Kol nepareikalausite pašalinti savo asmens duomenų arba kol neatšauksite savo
sutikimo. Nepateikus tokio sutikimo, asmens duomenys bus pašalinti laikantis šio tvarkaraščio:

El. paštas: iki 50 mėn. neaktyvumas visuose kanaluose; Neaktyvumą apibrėžiame vadovaudamiesi
keliais vidiniais kriterijais.

Trumpieji pranešimai: iki 50 mėn. neaktyvumas visuose kanaluose; Neaktyvumą apibrėžiame
vadovaudamiesi keliais vidiniais kriterijais.

Paštas: iki 50 mėn. neaktyvumas visuose kanaluose; Neaktyvumą apibrėžiame vadovaudamiesi keliais
vidiniais kriterijais.

Kai kuriose valstybėse, priklausomai nuo vietos reikalavimų, saugojimo laikotarpiai gali būti trumpesni.

Konkursai

Duomenų tipas El. pašto adresas, vardas ir pavardė, telefono numeris, kartais kiti duomenys.

Kodėl renkame šiuose duomenis Kad konkurso dalyviams galėtume teikti informaciją apie konkursą,
įskaitant konkurso laimėtojo(-ų) paskelbimą.



Teisinis pagrindas Sutarties vykdymas.

Saugojimo laikotarpis 24 mėn., nebent vietos įstatymuose nurodyta saugoti ilgiau.

Produktų įsigijimas

Duomenų tipas El. pašto adresas, vardas ir pavardė, telefono numeris, mokėjimo informacija (įskaitant
banko sąskaitos IBAN arba „Paypal“ informaciją), kartais kiti duomenys.

Kodėl renkame šiuos duomenis Kad galėtume tvarkyti jūsų pirkinius, teikti pinigų grąžinimo
pasiūlymus arba garantijas ir siųsti jums atitinkamus pranešimus, susijusius su tokiu pirkiniu.

Teisinis pagrindas Sutarties vykdymas.

Saugojimo laikotarpis Tol, kol duomenys reikalingi jūsų užsakymui atlikti ir tolesnei informacijai apie
jūsų užsakymą siųsti, nebent vietos įstatymai nurodo duomenis saugoti ilgiau. Įprastai pinigų
grąžinimo pasiūlymų duomenis saugome 24 mėn., o garantijų – 10 metų.

Kai susisiekiate su mumis

Duomenų tipas El. paštas, vardas ir pavardė, telefono numeris, kartais kiti duomenys.

Kodėl renkame šiuos duomenis Kad galėtume atsakyti į jūsų užklausas ir tinkamai sekti jūsų situaciją.
To gali reikalauti įstatymai ir „P&G“ taisyklės.

Teisinis pagrindas Mūsų teisėtas verslo interesas tvarkyti klientų užklausas ir tobulinti savo procesus ir
produktus bei jūsų sutikimas teikti specialių kategorijų duomenis, tam tikrų nepageidaujamų reiškinių
atvejais.

Saugojimo laikotarpis Nuo 0 iki 10 metų, priklausomai nuo tyrimo pobūdžio, mūsų teisėtų interesų
tvarkyti duomenis bei teisinių įsipareigojimų.

Tyrimai

Duomenų tipas El. pašto adresas, vardas ir pavardė, telefono numeris, adresas, nuotraukos arba vaizdo
įrašai pagal kuriuos galima jus identifikuoti, kartais kiti duomenys.

Kodėl renkame šiuos duomenis Kad galėtume išbandyti savo produktų idėjas, sužinoti jūsų nuomonę
ir stebėti elgesį; tobulinti savo produktus bei klientų gyvenimus.

Teisinis pagrindas Jūsų sutikimas

Saugojimo laikotarpis Asmens duomenis, surinktus atliekant nepriklausomus klinikinius tyrimus
saugome tol, kol jie numatytam tikslui tampa nereikalingi ir (arba) tiek, kiek privalome juos saugoti
pagal vietos įstatymus ar reglamentus (galimai iki 25 metų). Pagrindinius jūsų asmens duomenis, kurie
nenaudojami klinikiniuose tyrimuose, saugosime ne ilgiau kaip 5 metus. Saugosime jūsų patvirtintus
informuoto asmens sutikimo dokumentus.

Tradicinė reklama paremtas elgesiu skaitmeninėje erdvėje



Duomenų tipas Reklaminiai slapukai, prietaiso identifikatorius, demografinė informacija, lytis ir
amžius, elgesys, kaip pvz., puslapių peržiūra, ir kt. duomenys.

Kodėl renkame šiuos duomenis Kad sužinotume apie jūsų interesus skaitmeninėje erdvėje ir
suasmenintume jums siunčiamus reklaminius skelbimus.

Teisinis pagrindas Dėl slapukų įdiegimo mūsų svetainėse prašysime jūsų sutikimo, kaip tai numatyta
privatumo taisyklėse. Trečiųjų šalių svetainėse naudojame žymų technologijas ir iš trečiųjų šalių
pardavėjų įsigyjame duomenis, tačiau visuomet reikalaujame, kad tokie partneriai, prieš įdiegdami
mūsų žymas arba prieš bendrindami jūsų duomenis, gautų jūsų sutikimą.

Priklausomai nuo situacijos galime remtis teisėtais verslo interesais arba jūsų sutikimu tvarkyti jūsų
asmens duomenis, kad skirtinguose medijų kanaluose galėtume jums teikti aktualius reklaminius
skelbimus.

Saugojimo laikotarpis Šiuos duomenis saugosime trylika mėnesių nuo jų surinkimo datos arba kol
pateiksite atsisakymą (priklausomai nuo to, kas įvyks anksčiau).

Susisiekite su mumis

Vis dar turite klausimų ar dėl ko nors nerimaujate? Esame tam, kad jums padėtume.

Prašome susisiekti su mumis tiesiogiai, jei turite klausimų dėl mūsų taikomų privatumo ar duomenų
apsaugos praktikų arba jei esate vartotojas turintis negalią ir jums reikia šio pranešimo kopijos kitu
formatu. Jei turite klausimų mūsų duomenų apsaugos pareigūnui, pvz., dėl įtariamo duomenų saugos
pažeidimo, nurodykite tai savo pranešime. Taip pat duomenų apsaugos pareigūnui galite rašyti šiuo
adresu: Data Protection Officer, 1 Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, U.S.A.

„Procter & Gamble Ireland“, „The Graan House“, E1 ir E14 padaliniai, „Calmount Business Park“, Dublinas 12,
Airija yra mūsų atstovas JK ir ES pagal GDPR 27 straipsnį.

KONTAKTAI KARJERA

PARTNERIAI IR INVESTUOTOJAI

Investuotojai Tapkite mūsų partneriais Tiekėjai
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