
Verslo savitarnos puslapio Card E-Service  
Naudojimosi sąlygos 
 
 
1. Apie šias naudojimosi sąlygas 

Šiame dokumente išdėstytos sąlygos, reglamentuojančios įmonių („klientai“) jungimąsi prie „Circle K“ 
(„Circle K“) savitarnos portalo („portalas“) ir naudojimąsi juo. Šios naudojimosi sąlygos rodomos ir turi 
būti patvirtintos vartotojui jungiantis prie portalo. Portale įdiegus naują funkciją, naudojimosi sąlygos 
atnaujinamos. Vartotojai bus informuojami apie bet kokius naudojimosi sąlygų pakeitimus, turinčius 
įtakos naudojimuisi portalu.  

Norėdami susipažinti su bendromis „Circle K“ kortelių taisyklėmis ir sąlygomis, apsilankykite 
www.circlek.lt  
 

2. Jungimasis prie portalo ir saugumo procedūros 

Kad galėtų naudotis portalu, klientas turėtų būti užmezgęs ryšius su „Circle K“ ir pasirašęs sutartį dėl 
naudojimosi „Circle K“ kortelėmis. Daroma prielaida, kad korteles vairuotojai naudos tik darbo tikslais, 
kaip nurodyta pasirašytoje sutartyje dėl naudojimosi įmonių ar sunkvežimių vairuotojų kortelėmis. 

Circle K kortelė yra: 

• Išduota Circle K 

• Gali būti fizinė ir / arba virtuali  

• Gali būti naudojama perkant visas arba iš anksto apibrėžtas prekių ir paslaugų grupes Circle K 
degalinėse. 

Circle K virtuali kortelė yra skaitmeninė mokėjimo kortelė, užsakyta verslo savitarnos puslapyje Card 
e-Services ir atsisiųsta į mobiliąją Circle K verslo programėlę (Android ar „iOS operacines sistemas 
palaikančiuose įrenginiuose).Fizinė Circle K verslo kortelė taip pat užsakoma verslo savitarnos 
puslapyje, tačiau pristatoma paštu  

Bendro pobūdžio prieiga, suteikianti teisę naudotis portalu, galima klientui raštu (el. paštu arba per 
tinklalapyje pateiktą formą) arba susitikimo su „Circle K“ atstovais metu paprašius registruoti vieną ar 
daugiau administruojančių portalo vartotojų. Prieš suteikdama tokią prieigą, „Circle K“ peržiūrės 
bendrovės registrą, kad įsitikintų, kas gali administruoti skirtingas paskyras. Jei klientas paprašė 
vartotojo teisių asmeniui, neregistruotam „Circle K“ sistemose, „Circle K“ raštu (el. paštu) susisieks su 
administratoriaus teises turinčiais asmenimis ir nuspręs dėl tolesnių veiksmų.  

Patenkinus prašymą suteikti administratoriaus teises, vartotojas gaus el. laišką, kuriame bus 
registracijos nuoroda. Spustelėjęs nuorodą, vartotojas užsiregistruos „Circle K ID“ ir jam bus suteikta 
prieiga prie portalo.  

Daugiau informacijos apie „Circle K ID“ galite rasti čia. 
 

3. Apie portalą 

Portale vartotojas turintis administratoriaus teises gali:  

• matyti ryšių su klientais apžvalgą, įskaitant tokią informaciją kaip adresas sąskaitoms siųsti, paskyros 
ir kortelių grupės ID ir pavadinimus, kokie kortelių tipai ir kortelės yra susieti su skirtingomis 
paskyromis ir koks tekstas yra atspaustas ant kiekvienos kortelės (įskaitant vairuotojo vardą, pavardę 
ir transporto priemonės registracijos numerį);  

• matyti sandorius atliktus, naudojantis įmonių ar sunkvežimių vairuotojų kortelėmis, priklausančiomis 
juridiniams asmenims, prie kurių informacijos vartotojas turi prieigą (žr. 3 punktą); 

• peržiūrėti ir atsisiųsti „Circle K“ sąskaitas faktūras ir portale matyti jose pateikiamą informaciją;  

• suteikti vairuotojams prieigą prie mobiliojo apmokėjimo ir prisikirti vairuotojams virtualias korteles; 

• tvarkyti korteles – užsisakyti naujas (plastikines ar virtualias), blokuoti, atblokuoti, atstatyti kortelės 
PIN kodo bandymų kiekį, keisti ar nustatyti kortelės PIN kodą, keisti įsigijimo produktų, pirkimo, vietos 
ir laiko duomenis;  

• peržiūrėti kredito balansą ir išankstinio mokėjimo balansą. 

Be to, tam tikrais atvejais vartotojas gali pridėti informacijos savo vairuotojams ir (arba) transporto 
priemonėms.  

http://www.circlek.lt/
https://id.circlekeurope.com/customer/#/


Portalo vartotojas turintis administratoriaus teises gali suteikti prieigą kitiems asmenims ar apriboti jų 
teises savitarnos portale. 
 

4. Saugumas 

Administratorius įsipareigoja užtikrinti, kad joks asmuo, įskaitant ir policiją, „Circle K“ bei kitus įmonės 
darbuotojus, nesužinotų jo slaptažodžio ir kad joks asmuo be leidimo negalėtų atlikti „Circle K“ portalo 
administratoriaus funkcijų. Slaptažodžio negalima užsirašyti taip, kad jis būtų suprantamas kitiems ir 
juo būtų galima pasinaudoti.  

Darant prielaidą, jog klientas turi įdiegęs pakankamo lygio virusais neužkrėstą IT įrangą, „Circle K“ 

įsipareigoja užtikrinti, kad klientas galėtų naudotis sutartomis paslaugomis. Klientas savo ruožtu 

įsipareigoja užtikrinti, kad jo naudojamos saugumo priemonės, maršrutizatoriai ir (arba) ugniasienės 

neblokuotų iš portalo gaunamų ir į jį siunčiamų duomenų. Kliento pareiga yra užtikrinti, kad jo 

naudojama įranga, programos ir interneto ryšys atitiktų „Circle K“ keliamus reikalavimus bendrovės 

paslaugų vartotojams.  

Įmonės savitarnos portalo administratoriaus teises turintis vartotojas yra atsakingas ir už 

prieigos prie įmonės duomenų savitarnos portale suteikimą kitiems asmenims, ir už įgaliojimų 

netekusių asmenų pašalinimą iš savitarnos portalo. 

 

5. Portale pateikiamos informacijos tikslumas 
Apžvalgose pateikiama informacija grindžiama duomenimis iš įvairių „Circle K“ šaltinių sistemų. 

Apžvalgose gali būti klaidų, pavyzdžiui, tam tikru momentu pateikiama ne pati naujausia informacija. 

Kai kurių paslaugų atveju apžvalgoje nurodoma paskutinio informacijos atnaujinimo data.  

Todėl apžvalgos yra labiau orientacinio pobūdžio. Tiksli informacija pateikiama klientams skirtose 
sąskaitose.  

Už vairuotojams ir transporto priemonėms skirtos informacijos tikslumą atsako klientas, jei jis (ji) tą 
informaciją pateikė portale. Klientas taip pat įsipareigoja užtikrinti, kad visi privatūs asmenys, kurių 
asmens duomenis klientas nurodo portale, būtų apie tai informuoti.  
 

6. „Circle K“ pateikiama informacija 

Portalo pagrindiniame puslapyje „Circle K“ gali pateikti pasiūlymų klientams ir panašios informacijos. 
Tokia informacija pateikiama tik portale; portale užsiregistravusiems klientams „Circle K“ nesiunčia su 
rinkodara susijusios informacijos el. paštu ar trumposiomis žinutėmis. Tam tikrais atvejais „Circle K“ 
gali siųsti registruotiems vartotojams informaciją apie pakeitimus, veiklos sutrikimus ar kitus portale 
atsiradusius trikdžius.   

Vartotojui paprašius, „Circle K“ gali el. paštu persiųsti portale pateikiamų sąskaitų ar ataskaitų kopijas.  
 

7. Paslaugų teikimo sutrikimai 

Prie portalo prisijungęs vartotojas informuojamas apie bet kokius planuojamus ar neplanuotus portalo 
veiklos sutrikimus.  

Vardo slapukas: personalizuotas paštas. 

Slapuko naudojimas: išsaugo portalo vartotojo kalbos nustatymus paskutinio apsilankymo metu. 

Slapuko vertė: tiesiog išsaugo portalo vartotojo kalbos nustatymus. 
 

8. Paslaugos nutraukimas 

Bet kuriuo metu „Circle K“ gali laikinai sustabdyti ar visam laikui nutraukti šios paslaugos teikimą.  
 

9. Kaip susisiekti 

Kilus klausimui ar norint pateikti su portalo veikla susijusį nusiskundimą, klientas ar vartotojas gali per 
tinklalapį, el. paštu ar telefonu susisiekti su klientų aptarnavimu. Kai kurie prašymai, tokie kaip naujų 
vartotojų registracija ar prieiga prie registruotų duomenų, turi būti pateikti raštu.  
 

10. „Circle K“ pranešimas dėl privatumo apsaugos 
Tinklalapiuose www.circlek.lt pateiktas „Circle K“ pranešimas dėl privatumo apsaugos taikomas bet 

https://www.circlek.lt/lt_LT/pg1334110778992/privacy.html


kokiems asmens duomenims, kuriuos „Circle K“ tvarko pagal šią sutartį, nebent būtų konkrečiai sutarta 

kitaip.  

11. „Circle K ID“ vartotojo duomenys 
Vartotojo duomenų saugojimo politika: ilgiau nei 14 mėnesių neaktyvių vartotojų duomenys šalinami 

automatiškai, permetant juos iš „Card e-Service“ į „Circle K ID“. Tik su „Card e-Service“ susiję 

vartotojo duomenys bus pašalinti iš „Circle K ID“. Jei vartotojas naudojasi kitomis „Circle K ID“ 

paslaugomis, jos liks nepakitusios.  

Daugiau informacijos apie „Circle K ID“ galite rasti čia. 

 

12. Finansiniai duomenys 
Konkrečios bendrovės finansiniai duomenys per „Card e-Service“ pasiekiami 36 mėnesius.  

 

 

 

https://id.circlekeurope.com/customer/#/

