
Privatumo politikos įsigaliojimo data: 

01/05/2017 

Paskutinė peržiūra: 

13/03/2017 

Nuostatų versija 

1.0 

Tikslai ir atskleidimai 
ExxonMobil Petroleum and Chemical BVBA vertina Jūsų susidomėjimą Mobil 1 TM 
Entertainment Download Promotion (Pasiūlymu). Jūsų privatumas mums svarbus ir mes 
norime supažindinti Jus su mūsų praktikomis susijusiomis su informacijos rinkimu iš 
lankytojų ir kaip mes tą informaciją naudojame. 
Ši Privatumo Politika galioja informacijai surinktai Pasiūlymo metu. Dalyvavimas yra 
savanoriškas ir jam galioja ši Privatumo Politika bei bendros Sąlygos ir Taisyklės. 

Asmeninė informacija 
Asmeninė informacija, kurią mums suteikėte, bus naudojama ExxonMobil Petroleum and 
Chemical BVBA ir ExxonMobil partnerių visoje Europoje (šiuose nuostatuose nurodomų 
kaip ExxonMobil) ir mūsų kontraktorių tik šio Pasiūlymo reikmėms.  

Jus galite aplankyti skirtingus puslapius skirtus šitam Pasiūlymui, kuriuose galios skirtinga 
Privatumo Politika, taigi mes siūlome, kad Jūs patikrintumėte Privatumo Politiką kiekvienu 
atskiru atveju. 

Informacijos naudojimas 
Kai Jūs lankotės puslapiuose susijusiuose su Pasiūlymu, mūsų serveriai automatiškai renka 
informaciją kuri leidžia komunikuoti su Jūsų naršykle lankymosi metu. Mes taip pat 
naudojame Google Analytics tam, kad rinkti bendrą informaciją, tokią kaip puslapio 
apsilankymų skaičius, kokiose puslapio dalyse lankytojai naršo, IP adresai (interneto 
adresai kuriuos suteikia Jūsų interneto tiekėjas), domeno tipas, naršyklės tipas (Firefox, 
Chrome, Edge ar Internet Explorer), data ir paros metas. Mes naudojame šią informaciją 
statistikos tikslais, kad galėtume administruoti internetinį puslapį ir valdyti bei pagerinti 
Pasiūlymą. tokia informacija neatskleidžia asmeninės informacijos, kuri, savo ruožtu, 
leistų identifikuoti individualius vartotojus. 
Asmeninės informacijos rinkimas ir naudojimas, tai yra informacijos, kuri padėtų 
identifikuoti asmenį, tokios kaip vardas, adresas, telefono numeriai, automobilio 
valstybiniai numeriai, el. pašto adresas, gimimo data, liečia privatumo sritį. Jei Jūs 
pasinaudojate mūsų Pasiūlymu, Jūs suteiksite mums savo asmeninę informaciją. 
Asmeninė informacija, kurią Jus suteiksite registracijos metu bus naudojama tik šio 
Pasiūlymo tikslams, tam, kad suteikti Jums reikiamą prieigą prie įvairių puslapių arba 
turinio, ir kad nusiųsti Jums Jūsų laimėjimą el. paštu. Kartais Jūsų kontaktinė informacija 
bus reikalinga susisiekti su Jumis ir paprašyti papildomos informacijos dėl Jūsų užklausos, 
kaip nurodyta 4 ir 5 šio Pasiūlymo Sąlygų ir Taisyklių dalyje. 
Asmeninė informacija, kurią suteikėte šio Pasiūlymo tikslas, bus saugoma iki Pasiūlymo 
pabaigos ir iki 18 mėnesių administravimo reikmėms, tokiom kaip išmokų patvirtinimas, 
sukčiavimo patikrinimas ir t.t. 
Jeigu Jūs pažymėsite varnelę laukelį, taip sutikdami gauti naujienas iš ExxonMobil, Jūsų 
duomenys bus saugomi ExxonMobil ir kartais Jūs gausite reklaminę informaciją ir 
naujienas, kurios mums atrodys kaip galinčios būti svarbiomis Jums, iki kol jus 
nepasirinksite nebegauti jų. 
Jeigu Jūs nepasirinksite gauti tokią komunikaciją arba pasirinksite jos nebegauti, mes 
nesiųsime arba sustabdysime jos siuntimą Jums. 



Kaip paaiškinta žemiau dalyje apie duomenų perdavimą, mes neplatiname, nenuomojame 
ir neparduodame asmeninės informacijos trečiosioms šalims tam tikslui, kad jie galėtų 
reklamuoti savo produktus arba paslaugas Jums. 

Informacija apie nepilnamečius 
Nors nepilnamečiai ir gali susidomėti šiuo Pasiūlymu, ExxonMobil nesiekia rinkti 
asmeninės informacijos apie nepilnamečius šio Pasiūlymo rėmuose. 

Duomenų perdavimas 
Bendravimas internetu ir informacijos, produktų bei paslaugų teikimas Jums kitomis 
priemonėmis reiškia tai, kad Jūsų asmeninė informacija pereis per arba bus disponuojama 
trečiosiomis šalimis, bet ExxonMobil neparduos ir neplatins Jūsų informacijos trečiosioms 
šalims tam, kad jos galėtų reklamuoti Jums savo produktus bei paslaugas. 
Mes samdome kitas kompanijas ir žmones, kad jie atliktų darbus mūsų pavedimu. Tokių 
darbų pavyzdžiai yra: užsakymų vykdymas, prekių siuntimas, pašto ir elektroninių laiškų 
siuntimas, duomenų iš vartotojų sąrašų pašalinimas, duomenų analizė, reklamos paslaugų 
teikimas, mokėjimų vykdymas ir klientų aptarnavimas. Tos kompanijos ir žmonės turi 
prieigą prie Jūsų asmeninės informacijos, bet negali jos naudoti savo tikslams. 
Mes galima persiųsti informaciją surinktą apie Jus į kitas šalis, skirtingas nuo tos, kurioje ši 
informacija buvo surinkta. Tos šalys gali turėti kitus duomenų apsaugos įstatymus. Kai 
mes persiunčiame Jūsų informaciją, mes apsaugome ją kaip nurodyta šiuose saugumo 
nuostatuose. Sutikdami su šiais nuostatais, Jus sutinkate, kad informacija apie Jus būtų 
siunčiama, įskaitant į kitas šalis, taip, kaip nurodyta šiuose nuostatuose. 

Jautri informacija 
ExxonMobil nesiekia rinkti jokios jautrios informacijos s apie šio Pasiūlymo dalyvius, 
išskyrus kai tai teisiškai privaloma. Jautri informacija apima tokius duomenis kaip: rasė 
arba etninė kilmė, politinės pažiūros, religinės arba panašios pažiūros, narystė prekybos 
organizacijose, fizinė ir psichinė sveikata, seksualinis gyvenimas ir informacija apie 
teistumą. Mes rekomenduojame Jums nesuteikinėti tokio pobūdžio informacijos mums. 

Jūsų teisės 
Šalyje kur galioja išsamūs duomenų privatumo įstatymai, gali būti taikomos tam tikros 
duomenų rinkimo taisyklės, įskaitant teisę žinoti ir matyti kaip asmeninė informacija yra 
apdorojama; teisę pakeisti arba ištrinti netinkamą informaciją ir teisę atšaukti sutikimą 
naudoti asmeninę informaciją. 
Jūs galite pareikalauti pašalinti arba pakeisti Jūsų asmeninę informaciją susisiekdami su 
mumis vienu iš nurodytų būdų. Mes pasistengsime įvykdyti Jūsų reikalavimą. 

Susisiekti su EXXONMOBIL 
Jeigu Jus turite klausimų dėl šios Privatumo Politikos ar dėl to, kaip Jūsų informacija yra 
naudojama, susisiekite su ExxonMobil Duomenų Privatumo Padaliniu naudodami žemiau 
pateiktus kontaktus. Mums būtų naudinga sužinoti, kokiame kontekste Jus pateikėte savo 
asmeninę informaciją, pavyzdžiui, šio Pasiūlymo rėmuose. 
ExxonMobil Global Services Company 

Attn: Data Privacy Office 

Esso Petroleum Company Limited 

Mail Point 5A 

Ermyn Way 

Leatherhead 

Surrey 

United Kingdom 

KT22 8UX 



data.privacy.office@exxonmobil.com 

Naudojimo sąlygos, pranešimai ir peržiūrėjimai 
Jei jus pasirinkote apsilankyti puslapiuose susijusiuose su Pasiūlymu ir pateikėte savo 
asmeninę informaciją Pasiūlymo rėmuose, bet koks ginčas dėl privatumo yra šių 
privatumo nuostatų ir mūsų bendrų Sąlygų bei Taisyklių klausimas, įskaitant bet kuriuos 
nuostolių mažinimus, arbitražo ginčus bei įstatymo taikymus. Mes pasiliekame teisę keisti 
šiuos nuostatus bet kuriuo metu be įspėjimo, išskyrus šiose nuostatuose numatytus 
atvejus. 
Mažai tikėtinu atveju, jei mums tektų pakeisti šią Privatumo Politiką Pasiūlymo metu, mes 
paskelbsime pakeitimus šiame puslapyje ir atnaujinsime paskutinės peržiūros datą. 

 


