
PRIVATUMO PAREIŠKIMAS – „Shieldz“ 

 

Dėkojame, kad naudojatės programėle „Shieldz“ (toliau – žaidimo sprendimas) ir domitės mūsų 
privatumo pareiškimu.  

Toliau pateiktame privatumo pareiškime informuojame apie šioje programėlėje tvarkomų duomenų 
tipą ir apimtį. Šis privatumo pareiškimas paskutinį kartą atnaujintas 2021 m. Liepos 16 d. 

Apžvalga 

Vykstant „Shieldz“ lojalumo programai, žaidimo sprendime galite surinkti 24 „Shieldz“ žetonus ir 
atrakinti funkcijas bei žaidimus, kad pamatytumėte, kaip herojai atgyja!  

Žaidimo sprendimo atsisiuntimas 

Atsisiunčiant žaidimo sprendimą, atitinkamas programėlių parduotuvės operatorius 
(„Apple App Store“ arba „Google Play“ parduotuvė) prisiimdamas atsakomybę automatiškai tvarko 
duomenis. 

Neturime jokios įtakos renkant šiuos duomenis ir nesame už tai atsakingi. Daugiau informacijos apie 
šį duomenų tvarkymą rasite atitinkamo programėlių parduotuvės operatoriaus privatumo politikoje: 

• „Google Play“ parduotuvė: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en; 

• „Apple App Store“: https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/.  

Kokius duomenis renkame iš jūsų? 

Jums atsisiunčiant ar naudojant žaidimo sprendimą, CIRCLE K (toliau – mes, mus) tvarko tik tam tikrus 
duomenis: 

- maišos IP adresas; 

- internetiniai identifikatoriai. 

Šių kategorijų duomenų tvarkymas nesuteikia žinių apie jus (ir neleidžia priimti jus liečiančių 
sprendimų), tad jis neturi įtakos jums kaip asmeniui.  

Visų žaidimo sprendimo funkcijų surinkta informacija saugoma platformoje „Google Firebase“ 
(„Google LLC“) ir jūsų įrenginyje. Visi duomenys paverčiami pseudoniminiais (pvz., atliekant IP adresų 
maišą) ir anoniminiais (pvz., agreguojant), kai įmanoma. 

Kodėl tvarkome jūsų duomenis? 
Jūsų duomenis renkame ir tvarkome tam, kad galėtumėte tinkamai naudoti programėlę. Tai reiškia, 
kad galite žaisti žaidimą programėlėje, o mes galime suteikti (techninės) pagalbos, kai jos reikia.  

Be to, iš pseudoniminių arba anoniminių duomenų sužinome, kaip kurti ir tobulinti programėlę, taip 
pat juos naudojame ataskaitų teikimo, statistiniais ir analitiniais tikslais (žr. skirsnį „Naudojimo 
duomenys analizei “). Jei reikia, duomenis tvarkome vykdydami teisines prievoles. Jūsų duomenys 
niekada nenaudojami suasmenintai reklamai ar tiesioginei rinkodarai. 

Nepažeisdami pirmiau išdėstytų nuostatų, naudotojai savo nuožiūra gali mums pateikti duomenis, 
kreipdamiesi į mus dėl klausimų, skundų ar pretenzijų, susijusių su programėle, akcija ir (arba) kita 
reklamine veikla. Tokiais atvejais bet kokia asmeninė informacija tvarkoma pagal taikomus teisės 

https://policies.google.com/privacy?hl=en&amp;amp;gl=en
https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/


aktus. 

Prieiga prie įrenginio kameros 

Tam tikras žaidimo sprendime pateikiamas užduotis reikia atlikti parduotuvėje, kurioje vyksta akcija. 
Žaidimo sprendimas, naudodamas nuskaitytą vaizdą, atpažįsta, kad esate parduotuvėje. Vis dėlto tai 
darant negalima nustatyti jūsų buvimo vietos. Parduotuvė gali būti bet kurioje pasaulio vietoje. 
Įrenginio kamera naudojama tik nebūtinai profilio nuotraukai padaryti, išplėstinės realybės užduotims 
atlikti arba kolekcijos kortelėms nuskaityti. Kameros duomenys tvarkomi, tik jei tai susiję su žaidimo 
sprendimu. 

Naudojimo duomenys analizei 

„Google Firebase“  

„Firebase“ – tai „Google“ sukurta mobiliųjų įrenginių ir žiniatinklio programėlių kūrimo platforma. Kai 
naudojatės žaidimo sprendimu. „Google LLC“, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 
(toliau – „Google“) teikia „Google Analytics“ paslaugas platformoje „Firebase“.  

Platformoje „Firebase“ teikiamos „Google Analytics“ paslaugos naudoja stebėjimo mechanizmus, 
leidžiančius analizuoti neasmeninį žaidimo sprendimo naudojimą. Tai daroma siekiant stebėti našumą, 
sudaryti klaidų protokolus ir analizuoti naudotojų elgseną, pvz., sužinoti, kurie ekranai peržiūrimi, kurie 
leidiniai atidaromi ir kiek naudotojų naudoja žaidimo sprendimą. „Firebase“ naudojama tam, kad būtų 
galima analizuoti žaidimo sprendimo naudojimą, jį reguliariai tobulinti ir užtikrinti ekonomiškesnį 
eksploatavimą.  

„Firebase“ renka informaciją apie tai, kaip naudojate žaidimo sprendimą, ir perduoda ją sistemai 
„Google“ į Airiją arba JAV, kur ši informacija yra saugoma. Informacija renkama ir perduodama 
platformai „Firebase“ tik pavertus ją pseudonimine (nesusieta su kitais naudotojo duomenimis).  

Remdamasi nurodyta informacija, „Google“ įvertina agreguotus naudotojo duomenis apie žaidimų 
sprendimo naudojimą (anonimiškai) ir teikia mums papildomas paslaugas, susijusias su programėlių 
naudojimu. 

Daugiau informacijos apie „Google Firebase“ ir duomenų apsaugą rasite skirsniuose „Kaip „Google“ 
naudoja informaciją, gautą iš svetainių ar programėlių, kurios naudojasi mūsų paslaugomis?“bei 
„Privatumas ir saugumas platformoje „Firebase“. 

Kaip su mumis susisiekti? 

Bet kokius su programėle susijusius klausimus, skundus ar pretenzijas siųskite adresu 
lietuva@circlekeurope.com 

 

 

 

https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=lt
https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=lt
https://firebase.google.com/support/privacy
mailto:lietuva@circlekeurope.com
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