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„Firstup“ nepriklausančiose svetainėse ar programose „Firstup“ nerenka jokių duomenų apie konkretų naudotoją ar 
įrenginį (įskaitant IP adresus ir naudotojo identifikatorius), jų nesaugo ir jais nesidalija. 

„Firstup, Inc.“ ir jos filialai (toliau – „Firstup“) teikia paslaugą, jungiančią organizacijas su savo 
darbuotojais. Šioje Privatumo politikoje paaiškinama, kaip „Firstup“ renka, naudoja ir atskleidžia 
informaciją per savo svetaines (toliau – „Svetainė“) arba per kitą jūsų sąveiką su mumis. Šioje 
privatumo politikoje paaiškinama, kaip „Firstup“ renka, naudoja ir atskleidžia informaciją, gautą 
iš mūsų svetainės lankytojų ir vidinių naudotojų. Ji neapima mūsų duomenų praktikos, susijusios 
su galutiniais mūsų Paslaugų naudotojais arba darbdaviais, kurie naudoja „Firstup“ technologiją 
informacijai iš darbuotojų arba apie juos rinkti. Privatumo politika, taikoma tokiam naudojimui, 
pateikiama Įvairių nuomininkų Privatumo politika.  Jei esate „Firstup“ prekės ženklo nuosavybės 
galutinis naudotojas ir norite daugiau sužinoti apie mūsų privatumo praktiką, apsilankykite Įvairių 
nuomininkų Privatumo politika. Jei esate galutinis naudotojas ir norite sužinoti apie savo 
darbdavio duomenų praktiką, taikomą informacijai, kurią jis renka naudodamasis „Firstup“ 
paslaugomis, apsilankykite savo darbdavio pateiktoje Privatumo politikoje. 

Šią Privatumo politiką galime retkarčiais pakeisti. Jei atliksime pakeitimus, informuosime jus 
pakeisdami politikos viršuje nurodytą datą, o kai kuriais atvejais galime pateikti jums papildomą 
pranešimą (pvz., pridėti pareiškimą mūsų svetainės pradžios puslapyje arba atsiųsti jums 
pranešimą). Raginame jus peržiūrėti mūsų Privatumo politiką, kai prisijungiate prie Svetainės ar 
kitaip sąveikaujate su mumis, kad būtumėte informuoti apie mūsų informavimo praktiką ir jums 
prieinamas pasirinkimo galimybes. 

Informacijos 
naudojimas 

Mes naudojame surinktą informaciją, kad galėtume teikti, palaikyti ir tobulinti 
savo paslaugas, pvz., teikti ir pritaikyti paslaugas, taip pat bendrauti su 
potencialiais klientais apie mūsų paslaugas ir kitus produktus ar paslaugas, kurie 
gali būti įdomūs. Be to, galime naudoti informaciją, kurią renkame, norėdami: 

 aptikti, tirti ir užkirsti kelią nesąžiningoms operacijoms ir kitai neteisėtai 
veiklai bei apsaugoti „Firstup“ ir kitų asmenų teises ir turtą; 

 nustatyti, kokie produktai gali dominti jus ir kitus asmenis, siekiant 
pritaikyti sprendimus verslo problemoms spręsti; ir 

 sekti komunikacijos nuostatas, kad komunikacija atitiktų jūsų 
pageidavimus, įskaitant prašymus nesusisiekti; ir 

 apjungti jūsų informaciją su kita mums prieinama informacija, įskaitant 
informaciją iš kitų šaltinių. 



Dalijimasis 
informacija 

Mes galime dalytis informacija, kurią renkame, kaip nurodyta toliau arba kaip 
nurodyta šioje Privatumo politikoje: 

 su pardavėjais, konsultantais ir kitais paslaugų teikėjais, kuriems 
reikalinga prieiga prie tokios informacijos, kad jie galėtų dirbti mūsų 
vardu; 

 atsakydami į prašymą pateikti informaciją, jei manome, kad atskleidimas 
atitinka taikomus įstatymus, reglamentus ar teisinius procesus arba turi 
būti vykdomas dėl jų; 

 jei manome, kad jūsų veiksmai yra nesuderinami su mūsų naudotojo 
sutartimis ar politika, arba siekiant apsaugoti „Firstup“ ar kitų asmenų 
teises, nuosavybę ir saugumą; 

 ryšium su bet kokiu susijungimu, bendrovės turto pardavimu, visos ar 
dalies mūsų verslo finansavimu ar įsigijimu, kurį vykdo kita bendrovė, 
arba su tuo susijusių derybų metu; 

 tarp „Firstup“ ir mūsų dabartinių ir būsimų pagrindinių bendrovių, filialų, 
dukterinių įmonių ir kitų bendrai kontroliuojamų ir nuosavybės teise 
valdomų bendrovių; ir 

 su jūsų sutikimu arba jūsų nurodymu. Be to, galime dalytis apibendrinta 
arba nuasmeninta informacija, kurios negalima pagrįstai naudoti jūsų 
tapatybei nustatyti. 

Kitų 
teikiamos 
reklamos ir 
analizės 
paslaugos 

Mes galime leisti kitiems mūsų vardu teikti analizės paslaugas ir reklamos 
skelbimus internete ir programose. Šie subjektai gali naudoti slapukus, 
žiniatinklio indikatorius, įrenginio identifikatorius ir kitas technologijas, kad 
rinktų informaciją apie jūsų naudojimąsi Paslaugomis ir kitomis svetainėmis bei 
programomis, įskaitant jūsų IP adresą, žiniatinklio naršyklę, mobiliojo tinklo 
informaciją, peržiūrėtus puslapius, laiką, praleistą puslapiuose ar programose, 
spustelėtas nuorodas ir konversijos informaciją. Šią informaciją, be kita ko, 
„Firstup“ ir kiti gali naudoti, siekdami analizuoti ir sekti duomenis, nustatyti tam 
tikro turinio populiarumą, teikti reklamą ir turinį, atitinkantį jūsų interesus, mūsų 
Paslaugose ir kitose svetainėse, ir geriau suprasti jūsų veiklą internete. Norėdami 
daugiau sužinoti apie interesais paremtus reklamos skelbimus arba kaip atsisakyti, 
kad žiniatinklio naršymo informacija nebūtų naudojama elgsena paremtos 
reklamos tikslais, apsilankykite 
svetainėje www.aboutads.info/choices arba https://www.youronlinechoices.eu/ (je
i gyvenate ES). 

Sauga „Firstup“ imasi pagrįstų priemonių, kad apsaugotų informaciją apie jus nuo 
praradimo, vagystės, netinkamo naudojimo ir neteisėtos prieigos, atskleidimo, 
pakeitimo ir sunaikinimo. 

Duomenų 
saugojimas 

Mes saugome apie jus renkamą informaciją tol, kol tai yra būtina tikslui (-ams), 
kuriam (-iems) iš pradžių ją surinkome, pasiekti. Mes galime saugoti tam tikrą 
informaciją teisėtais verslo tikslais arba kaip to reikalaujama pagal įstatymus. 



Informacijos 
perdavimas 
į JAV ir 
kitas šalis 

„Firstup“ yra įsikūrusi Jungtinėse Amerikos Valstijose, o mes tvarkome ir 
saugome informaciją JAV. Todėl mes ir mūsų paslaugų teikėjai gali perduoti jūsų 
informaciją, ją saugoti ar pasiekti jurisdikcijose, kurios gali nesuteikti tokio lygio 
duomenų apsaugos, kaip jūsų šalies jurisdikcija. Imsimės priemonių užtikrinti, 
kad jūsų asmens duomenys būtų tinkamai apsaugoti jurisdikcijose, kuriose juos 
tvarkome, pvz., su duomenų gavėjais pasirašydami standartines ES Komisijos 
nustatytas sutarčių sąlygas arba naudodami kitus patvirtintus metodus. Jei 
„Firstup“ perduoda asmens duomenis valdžios institucijoms, nepriklausančioms 
Europos ekonominei erdvei (toliau – „EEE“), Jungtinei Karalystei (toliau – „JK“) 
arba Šveicarijai, kai to reikalaujama pagal įstatymus, turi būti duotas aiškus 
sutikimas arba toks perdavimas turi būti pagrįstas teisėtu „Social Chorus“ arba 
šalies interesu duomenų apsaugos tikslais, pvz., vidaus administraciniais tikslais 
ir nesant aukštesnių teisėtų duomenų subjekto interesų. 

EEE, JK ir 
Šveicarijos 
gyventojai 

Jei esate EEE, JK ar Šveicarijos gyventojas, turite tam tikras teises ir apsaugą 
pagal įstatymus, susijusius su jūsų asmens duomenų tvarkymu. 

Tvarkymo teisinis pagrindas 
Jei esate EEE, JK ar Šveicarijos gyventojas, jūsų asmens duomenis tvarkysime tik 
esant šioms aplinkybėms: 

 turėdami teisėtą interesą tvarkyti jūsų asmens duomenis, pvz., siųsti jums 
informaciją apie produktus ar paslaugas, kurie gali jus sudominti. 

 
 
Duomenų subjektų prašymai 
Jei esate EEE, JK ar Šveicarijos gyventojas, turite teisę susipažinti su asmens 
duomenimis, kuriuos turime apie jus, ir prašyti, kad jūsų asmens duomenys būtų 
ištaisyti, ištrinti arba perduoti. Taip pat galite susisiekti su mumis naudodami 
toliau pateiktą kontaktinę informaciją, kad galėtumėte pasinaudoti šiomis 
teisėmis. Be to, turite teisę prieštarauti arba reikalauti, kad apribotume tam tikrą 
tvarkymą. Jei turite prieigą prie mūsų paslaugų per darbo vietos programą ir 
norėtumėte pasinaudoti bet kuria iš šių teisių, turėtumėte susisiekti su savo 
darbdaviu, kuris naudojasi mūsų paslaugomis. 

Klausimai ir nusiskundimai 
Jei esate EEE, JK ar Šveicarijos gyventojas ir nerimaujate dėl mūsų asmens 
duomenų tvarkymo, kurio negalime išspręsti, turite teisę pateikti skundą savo 
gyvenamosios vietos duomenų Privatumo institucijai. Informacijos apie vietinės 
duomenų apsaugos institucijos kontaktinius duomenis 
žr.: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-
protection-
authorities/index_en.htm arba https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home/the-
fdpic/links/data-protection—switzerland.html. 

„Privatumo 
skydo“ 

„Firstup“ pasitraukė iš „Privatumo skydo“ sistemų, kurias nustatė JAV Prekybos 
departamentas dėl asmeninės informacijos, perduodamos iš Europos Sąjungos, 



sistemų 
laikymasis 

Europos ekonominės erdvės ir Šveicarijos į Jungtines Amerikos Valstijas, 
rinkimo, naudojimo ir saugojimo. „Firstup“ toliau taikys „Privatumo skydo“ 
principus asmeninei informacijai, kurią gavome dalyvaudami „Privatumo skydo“ 
sistemoje. 

Jūsų 
pasirinkimo 
galimybės 

Paskyros informacija 

Asmenys gali turėti teisę apriboti savo asmeninės informacijos naudojimą ir 
atskleidimą, kaip reikalaujama pagal „Privatumo skydo“ principus, pvz., riboti tai, 
ar jūsų asmeninė informacija yra atskleidžiama trečiajai šaliai, ar naudojama 
tikslais, kurie iš esmės skiriasi nuo tikslo, kuriuo asmeninė informacija buvo iš 
pradžių surinkta arba vėliau jūsų buvo leista naudoti. 
Jei norite riboti asmeninės informacijos naudojimą ir atskleidimą pagal 
„Privatumo skydo“ principus, susisiekite su mumis el. paštu: privacy@firstup.io  

Jei naudojatės mūsų paslaugomis, turite susisiekti su savo darbdaviu, kad 
atnaujintumėte, ištaisytumėte ar ištrintumėte informaciją, kurią jūsų darbdavys 
renka apie jus, naudodamasis mūsų paslaugomis.  Jei negalite to padaryti, 
susisiekite su mumis toliau nurodytu adresu. 

Slapukai 

Dauguma interneto naršyklių pagal numatytuosius nustatymus yra nustatytos 
priimti slapukus. Jei pageidaujate, paprastai galite pasirinkti nustatyti savo 
naršyklę, kad pašalintumėte arba atmestumėte naršyklės slapukus. Atkreipkite 
dėmesį, kad jei nuspręsite pašalinti arba atmesti slapukus, tai gali turėti poveikio 
Paslaugų prieinamumui ir funkcionalumui. 

Jūsų 
Privatumo 
teisės 
Kalifornijoj
e 

Kalifornijoje gyvenantys vartotojai pagal Kalifornijos vartotojų Privatumo 
įstatymą (toliau – „CCPA“) (Kalifornijos civilinio kodekso 1798.100 ir paskesni 
straipsniai) ir „Informacijos suteikimo“ įstatymą (Kalifornijos civilinio kodekso 
1798.83 skirsnis) turi tam tikras teises, susijusias su jų asmenine informacija. Jei 
esate Kalifornijos gyventojas, šis skirsnis taikomas jums. 
 
Kalifornijos vartotojų Privatumo įstatymas 
Papildomas informacijos, susijusios su asmeninės informacijos rinkimu, 
naudojimu, atskleidimu ir pardavimu, atskleidimas 

Asmeninės informacijos rinkimas ir naudojimas: per pastaruosius 12 mėnesių 
mes rinkome šių kategorijų asmeninę informaciją: IP adresas, el. pašto adresas, 
vardas, pavardė, telefono numeris, įrenginio informacija ir geografinės vietovės 
duomenys. Mes renkame asmeninę informaciją verslo ir komerciniais tikslais, 
aprašytais pirmiau esančiame skirsnyje „Informacijos naudojimas“. 

Asmeninės informacijos atskleidimas: mes galime dalytis jūsų asmenine 
informacija su trečiosiomis šalimis, kaip aprašyta skirsnyje „Dalijimasis 
informacija“. Per pastaruosius 12 mėnesių mes atskleidėme šių kategorijų 



asmeninę informaciją verslo ar komerciniais tikslais: IP adresas, el. pašto adresas, 
vardas, pavardė, telefono numeris, įrenginio informacija ir geografinės vietovės 
duomenys. 

Asmeninės informacijos pardavimas: Kalifornijos įstatymai reikalauja, kad 
užtikrintume asmeninės informacijos, kurią „parduodame“, skaidrumą, o tai pagal 
CCPA reiškia scenarijus, kuriems esant asmenine informacija dalijamasi su 
„6sense“ mainais už vertingą atlygį. Per pastaruosius 12 mėnesių mes 
„pardavėme“ šių kategorijų asmeninę informaciją, priklausomai nuo to, kaip 
suprantamas CCPA: IP adresas.  Kalifornijos vartotojai, vyresni nei 16 metų, turi 
teisę bet kuriuo metu atsisakyti šių pardavimų. Mes sąmoningai neparduodame 
asmeninės informacijos apie jaunesnius nei 16 metų vartotojus. Apsilankykite 
mūsų puslapyje „Neparduokite mano informacijos“ ir sužinokite daugiau, kaip 
parduodame informaciją ir kaip pateikti atsisakymo prašymą. 

Jūsų vartotojo teisės 

Jei esate Kalifornijos gyventojas, turite teisę 1) prašyti daugiau informacijos apie 
kategorijas ir konkrečius asmeninės informacijos vienetus, kuriuos surinkome, 
pardavėme ir atskleidėme verslo tikslais per pastaruosius 12 mėnesių, 2) ištrinti 
jūsų asmeninę informaciją ir 3) atsisakyti parduoti jūsų asmeninę informaciją, jei 
taikoma, ir 4) nebūti diskriminuojami dėl naudojimosi savo teisėmis pagal CCPA. 
Šiuos prašymus galite pateikti paskambinę telefonu (888) 674-1158 arba parašę 
el. paštu privacy@firstup.io. Norėdami atsisakyti pardavimų, taip pat galite 
apsilankyti mūsų puslapyje „Neparduokite mano informacijos“. Jūsų prašymą 
patikrinsime parašydami el. paštu, kad patvirtintume duomenis, kurių reikia 
norint sustabdyti jūsų informacijos tvarkymą.  Norėdami paskirti įgaliotąjį 
atstovą, kuris galėtų pasinaudoti šiomis teisėmis jūsų vardu, skambinkite mums 
telefonu (888) 674-1158 arba rašykite mums el. paštu jūsų prašymui patvirtinti. 

 
 
Informacijos suteikimas 

Kalifornijos įstatymai leidžia Kalifornijos gyventojams prašyti tam tikros 
informacijos apie tai, kaip jų informacija dalijamasi su trečiosiomis šalimis 
tiesioginės rinkodaros tikslais.  Jei esate Kalifornijos gyventojas ir norėtumėte 
pateikti tokį prašymą, susisiekite su mumis paskambinę telefonu (888) 674-1158 
arba parašę el. paštu privacy@firstup.io. 

Susisiekite 
su mumis 

Jei turite klausimų apie šią Privatumo politiką, susisiekite su mumis: JAV ir kitose 
vietose už ES ribų: 

Firstup Inc. 
123 Mission St, 25th Floor 



San Francisco, California 94105 
El. paštas: privacy@firstup.io 

Telefonas: 844 975 2533 

ES: 

Firstup UK Limited 
New Penderel House, 4th Floor 
283-288 High Holborn, 
London WC1V 7HP 
Jungtinė Karalystė 
El. paštas: privacy@firstup.io 

 


