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UAB „Vestekspress“ asmens duomenų tvarkymo
tiesioginės rinkodaros tikslais taisykles

Naujienlaiškių prenumeratos taisyklės
1.1. Nurodytą el. paštą West Express naudos informacijai apie kelionių ir skrydžių paslaugas, nuolaidas, pasiūlymus,
konkursus, naujienas, apklausas bei kitoms naujienoms siųsti.
1.2. Išsiuntus naujienlaiškį West Express gali rinkti statistinius duomenis apie duomenų subjekto elgesį su pranešimu,
pavyzdžiui, ar atidarytas el. laiškas, kokios nuorodos paspaustos. Tokio pobūdžio laiškai nuo siuntėjo „West Express“
siunčiami vieną-keturis kartus per savaitę.
1.3. El. paštas gali būti naudojamas reklamos pateikimui per Facebook, Google ir kitas reklamos platformas pritaikant
reklamą tikslinei auditorijai.
1.4. Duomenų subjektas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius,
netikslius savo asmens duomenis, reikalauti apriboti duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) ar sunaikinti
duomenis (kai atšaukiamas sutikimas), teisę į duomenų perkeliamumą (gauti iš West Express arba reikalauti perduoti
asmens duomenis nurodytam valdytojui), taip pat teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu.
1.5. Duomenų subjektas turi teisę bet kada atšaukti savo duotą sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis tiesioginės
rinkodaros tikslais:
• gavęs naujienlaiškį, paspausdamas naujienlaiškių prenumeratos atšaukimo nuorodą;
• parašydamas el. paštu naujienos@westexpress.lt ar paskambindamas tel. 1312.
1.6. Duomenų tvarkymo terminas: 3 metai nuo sutikimo gavimo dienos.
1.7. Asmens duomenis UAB „Vestekspress“ gali perduoti tik tretiesiems asmenims, teikiantiems specializuotas paslaugas,
tam, kad išsiųstų el, laiškus, pritaikytų per reklamos platformas užsakomos reklamos pobūdį.
1.8. Turėdamas klausimų ar nusiskundimų dėl asmens duomenų tvarkymo, duomenų subjektas gali kreiptis į West
Express, el. pašto adresu duomenuapsauga@westexpress.lt arba į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.
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