
PRIVATUMO POLITIKA: 

 

Smiley Owl Tech S.L (nuo šiol „Smowltech“), pasiekiamas Arturo Campion, 22-20018, 
Donostia / San Sebastián, Gipuzkoa, Ispanija ir el. paštu info@smowltech.com  

Su duomenų apsaugos pareigūnu (DAP) galite susisiekti šiuo el. paštu: 
dpo@smowltech.com  

„Smowltech“ atlieka automatinį asmens duomenų tvarkymą, kad nustatytų ir stebėtų 
netinkamą elgesį atliekant bandymus, egzaminus ar nuotolinį sertifikavimą, daugiausia 
universitetinio švietimo sektoriuje. 

 Sistemos gaunami naudotojo duomenys yra šie: 

 Vaizdai ir / ar garsas, užfiksuoti atsitiktinai kamera arba vartotojo mikrofonu, kai 
vartotojas sutiko su tokių prietaisų naudojimu. 

 Naudojant vaizdus ir garso įrašus gaunamas naudotojo charakteristikų biometrinis 
modelis, kad būtų galima identifikuoti ir vėliau patikrinti naudotojo tapatybę. 

 Egzamino kodas / vartotojas. „Smowltech“ neatlieka jokių vartotojų identifikavimo 
duomenų, išskyrus vaizdus ir nurodytus šiame dokumente, tvarkymo, paliekant 
Universitetui ar Švietimo centrui visus studento identifikavimo duomenis. 

 Informacija apie naršyklę, operacinę sistemą, žiniatinklio kamerą ir viešąjį IP. Ši 
informacija gaunama siekiant nustatyti galimą netinkamą elgesį atliekant bandymus, 
egzaminus (pvz., egzaminą iš to paties prietaiso ir t. t.). 

„Smowltech“ saugo vaizdus serveriuose ne ilgiau kaip vienerius metus, nebent 
universitetas ar institucija nurodo kitaip. Biometriniai duomenys neišsaugomi; jie 
sunaikinami po identifikavimo. 

„Smowltech“ veikia visą laiką kaip atsakingas už įstaigų, kurioms ji teikia identifikavimo ir 
analizės elgesio paslaugas, kurios gali būti laikomos netinkamomis. Paprastai „Smowltech“ 
siūlo už tvarkymą atsakingai institucijai (universitetui, švietimo centrui ir kt.) ataskaitą su 
atliktos analizės rezultatais. Įvykus incidentui, duomenų valdytojui vaizdai tampa 
prieinamais, visada garantuojantys vartotojo saugumą ir privatumą. „Smowltech“ yra 
pasirašiusi atitinkamas sutartis pagal asmens duomenų apsaugos taisykles ir taiko 
atitinkamas saugumo priemones, būdama aktyviai atsakinga už duomenis, su kuriais ji yra 
susijusi, ir jų konfidencialumo užtikrinimą. 

Galimybė atšaukti sutikimą: tuo atveju, kai sutikimas buvo duotas, vartotojas turi teisę bet 
kuriuo metu atšaukti sutikimą, nedarant poveikio sutikimo, prieš jį atšaukiant, teisėtumui. 
Bet kuriuo atveju duomenų valdytojas bus informuotas apie sutikimo atšaukimą , kad jis 
galėtų priimti atitinkamus sprendimus. 

Vartotojai gali pasinaudoti savo teisėmis šiuo klausimu rašydami „Smowltech“ registruotai 
buveinei arba elektroninio pašto adresui, kuris nurodytas šio teisinio pranešimo antraštėje, 
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abiem minėtais atvejais atsiunčiant savo asmens tapatybės dokumento ar kito panašaus 
identifikavimo dokumento fotokopiją, kad galėtumėte prašyti pasinaudoti šiomis teisėmis:  

 Teisė prašyti prieigos prie asmens duomenų: galite paprašyti „Smowltech“, jei jie tvarko 
jūsų duomenis. 

 Teisė prašyti ištaisyti duomenis (jei jie neteisingi) arba ištrinti. 
 Teisė prašyti apriboti tvarkymą, tokiu atveju jie bus saugomi tik „Smowltech“, kad 

galėtų vykdyti arba apginti ieškinius. 
 Teisė prieštarauti tvarkymui: „Smowltech“ nustos tvarkyti duomenis taip, kaip 

nurodote, nebent dėl įtikinamų teisėtų priežasčių arba dėl galimų pretenzijų, kurias jie 
turi tęsti tvarkyma, gynybos. 

 Teisė į duomenų perkeliamumą. 

Kaip skųsti kontrolės institucijai: Jei naudotojas mano, kad yra problemų, susijusių su tuo, 
kaip „Smowltech“ tvarko savo duomenis, jie gali nukreipti savo reikalavimus „Smowltech 
DPO“ arba atitinkamai duomenų apsaugos institucijai, kuri yra Ispanijos duomenų apsaugos 
agentūra, nurodyta Ispanijos atveju. 

 


