Slapukų politika
PRIEŠ PRADEDANT...
Šioje slapukų politikoje rasite informacijos apie tai, kaip naudojame slapukus ir panašias priemones, kurios
yra įdiegiamos mūsų klientų ir vartotojų įrenginiuose. Kartais slapukų naudojimas gali būti susijęs su
asmens duomenų tvarkymu, todėl jei norite informacijos apie tai, kaip naudojame savo klientų ir vartotojų
asmens duomenis, kaip naudotis savo teisėmis, arba norite sužinoti apie terminus, kuriuos vartojame
kalbėdami apie savo platformą (žiniatinklį, programėlę ar fizines parduotuves), rekomenduojame perskaityti
mūsų platformoje pateikiamą privatumo politiką.

INFORMACIJA APIE SLAPUKUS
1. Kas yra slapukas?
Slapukas yra nedidelė tekstinė rinkmena, kurią svetainė, programa ar kita platforma išsaugo jūsų
kompiuteryje, planšetiniame kompiuteryje, išmaniajame telefone ar kitame panašiame įrenginyje, su
informacija apie jūsų naršymą ar naudojimą, kaip žymą, leidžiančią atpažinti jūsų įrenginį. Slapukai yra
būtini, pavyzdžiui, norint palengvinti naršymą ir sužinoti, kaip vartotojai sąveikauja su platformomis, kad jas
būtų galima tobulinti. Jie taip pat labai naudingi norint pasiūlyti reklamą pagal vartotojo pomėgius bei kitiems
tikslams, kurie išsamiau aprašyti toliau. Slapukai nekenkia jūsų kompiuteriui ar įrenginiui.
Kalbėdami apie „slapukus“ turime galvoje ir kitas panašias technologijas, kuriomis į jūsų įrenginį įdiegiama
ir (arba) apie jį renkama informacija (pvz., vietiniai bendrieji objektai (dar vadinami „flash“ slapukais),
žiniatinklio indikatoriai ar klaidos, sekimo pikseliai, HTML5 vietinė saugykla), ir programinės įrangos kūrimo
rinkinius (SDK), skirtus programėlėms. Panašiai terminas „slapukai“ taip pat vartojamas naudojant
skaitmeninių atspaudų kūrimo („fingerprinting“) technologijas, t. y. informacijos derinimo metodus, kurie
padeda atpažinti jūsų įrenginį. Kartais šios technologijos veikia kartu su slapukais, kad būtų renkama ir
saugoma informacija, siekiant užtikrinti tam tikrų funkcijų veikimą ar teikti paslaugas mūsų platformoje, arba
rodyti reklamą trečiųjų šalių platformose, atsižvelgiant į jūsų naršymą.
Tai yra tik bendro pobūdžio paaiškinimas apie slapukus, suteikiamas informaciniais tikslais. Slapukai,
kuriuos mes tikslingai naudojame, yra išsamiai aprašyti mūsų platformos slapukų nustatymų lange.
2. Kokios yra slapukų rūšys?
Prašome peržiūrėti šį skyrių, kuriame pateikiama slapukų, naudojamų internetinėje aplinkoje, apžvalga.
Priklausomai nuo slapukų savininko, juos galima skirstyti į toliau pateiktas grupes.
a. Nuosavi slapukai. Tai yra slapukai, kurie siunčiami į vartotojo kompiuterį ar įrenginį iš kompiuterio
ar domeno, kurį valdo pats svetainės leidėjas, ir iš kurio siūloma platforma ar vartotojo
pageidaujama paslauga.
b. Trečiosios šalies slapukai. Tai yra slapukai, kurie siunčiami į vartotojo kompiuterį ar įrenginį iš
kompiuterio ar domeno, kurį valdo ne leidėjas, o kitas subjektas, kuris apdoroja duomenis, gautus
per slapukus.
Priklausomai nuo paskirties, juos galima skirstyti į tokias grupes:
a. būtinieji (techniniai) slapukai. Tai yra slapukai, kurie leidžia vartotojui naršyti tinklalapyje,
platformoje ar programėlėje ir naudoti įvairias juose esančias parinktis ar paslaugas, pvz., valdyti
srautą, nustatyti duomenis ar seansą, pasiekti ribotos prieigos skiltis ar turinį, prisiminti užsakymą
sudarančius elementus, vykdyti užsakymo pirkimo procesą, atlikti mokėjimą, kontroliuoti

sukčiavimo, susijusio su paslaugos saugumu, pavojų, naudoti saugos elementus naršymo metu,
pateikti registracijos užklausą arba dalyvauti renginyje, išsaugoti turinį vaizdo ar garso
transliavimui, įgalinti dinamišką turinį (pavyzdžiui, animaciją įkėlus tekstą ar vaizdą) arba dalintis
turiniu per socialinius tinklus. Techniniai slapukai, kurie yra būtini, atsisiunčiami pagal
numatytuosius nustatymus, kai suteikiamas leidimas rodyti platformą arba teikti vartotojo prašomą
paslaugą;
b. funkciniai slapukai. Šie slapukai leidžia įsiminti informaciją, kad vartotojas pasiektų paslaugą ar
platformą, esant nustatytoms tam tikroms savybėms, kurios išskirtų jo patirtį iš kitų vartotojų
patirties. Tokių savybių pavyzdžiai: kalba, rodomų paieškos rezultatų skaičius, paslaugos išvaizda
ar turinys, priklausomai nuo vartotojo naudojamos naršyklės tipo ar regiono, iš kurio pasiekiama
paslauga, ir kt. Jei nepriimsite šių slapukų, svetainė gali veikti lėtai arba gausite ne jums pritaikytas
rekomendacijas;
c.

analitiniai slapukai. Tai yra slapukai, kurie leidžia kiekybiškai įvertinti vartotojų skaičių, aplankytus
skyrius ir kaip vartotojai sąveikauja su platforma, kad būtų galima statistiškai įvertinti ir analizuoti
naudojimąsi platforma, siekiant įdiegti patobulinimus, pagrįstus platformos ar paslaugos vartotojų
naršymo duomenimis;

d. elgsena paremti reklaminiai slapukai. Tai yra slapukai, kurie kaupia informaciją apie vartotojų
elgseną, gautą nuolat stebint jų naršymo įpročius, o tai leidžia sukurti konkretų profilį, kuriuo
remiantis rodoma atitinkama reklama. Šie slapukai leidžia kuo efektyviau valdyti reklaminį plotą,
kurį, jei yra, svetainės valdytojas nusprendė pateikti pats arba bendradarbiaudamas su trečiosiomis
šalimis.

3. Kam naudojami slapukai mūsų platformoje?
Slapukai yra itin svarbi mūsų platformos veikimo dalis. Pagrindinis mūsų slapukų tikslas yra padaryti jūsų
naršymo patirtį kuo patogesnę ir efektyvesnę. Pavyzdžiui, jie naudojami jūsų nustatymams (kalbai, šaliai ir
kt.) įsiminti naršymo ir būsimų apsilankymų metu. Mes naudojame slapukus ir tam, kad nuolat tobulintume
savo paslaugas ir platformą bei galėtume pasiūlyti individualizuotą reklaminį turinį pagal jūsų naršymo
įpročius.
Be to, slapukuose surinkta informacija leidžia mums tobulinti savo platformą įvertinant statistinius duomenis
ir naudojimo tendencijas (apsilankymų skaičių, lankomiausias skiltis, apsilankymo laiką ir kt.), remiantis
statistiniais vartotojų sąveikos su platforma duomenimis, tobulinti savo paslaugas, pritaikyti platformą prie
jūsų individualių interesų, paspartinti paieškas ir kt.
Kartais galime naudoti slapukus, kad gautume informaciją, leidžiančią mums iš mūsų platformos, trečiųjų
šalių platformų ar bet kokiomis kitomis priemonėmis rodyti reklamą, pagrįstą jūsų naršymo įpročių analize
(apžiūrėti gaminiai, aplankytos skiltys ir kt.).
Bet kokiu atveju mūsų naudojamuose slapukuose niekada nesaugome konfidencialios informacijos,
tokios kaip slaptažodžiai, kredito ar debeto kortelės duomenys ir pan.
4. Kaip galiu valdyti slapukų naudojimą šioje platformoje?
Slapukų nustatymų lange, kurį visada galite rasti mūsų platformoje, galėsite gauti visą informaciją apie šioje
platformoje naudojamus slapukus, taip pat informaciją apie kiekvieno iš jų tikslą, trukmę ir valdymą
(atliekamą mūsų pačių arba trečiųjų šalių), kad galėtumėte sutiktu su tų slapukų, kurie nėra būtini platformos
veikimui, įjungimu arba išjungimu.

Kitas būdas – jei naršote internete, galite išjungti slapukų naudojimą savo naršyklėje. Čia paaiškinta, kaip
tai padaryti dažniausiai naudojamose naršyklėse.
•

Google Chrome

•

Internet Explorer

•

Mozilla Firefox

•

Safari

Ši galimybė išvengti slapukų naudojimo gali būti įgyvendinta bet kuriuo metu.
Turėkite omenyje, kad jūsų slapukų nustatymų lango valdymas ir slapukų atsisakymas kiekvienoje jūsų
naudojamoje naršyklėje nustatomi atskirai. Todėl jei nusprendėte vienaip nustatyti slapukų naudojimą
viename įrenginyje ir norite, kad jūsų parinktis būtų taikoma ir kitam įrenginiui, turite nustatyti tą pačią
parinktį ir kitame įrenginyje.
Papildoma informacija dėl trečiosios šalies slapukų, kurių tikslas yra pateikti reklaminį turinį remiantis jūsų
interesais: prašome atkreipti dėmesį, kad tam tikros trečiosios šalys gali būti narės vienos iš šių
savireguliacijos programų dėl vartotojų elgsena grindžiamos reklamos. Informacija apie atitinkamas
slapukų atsisakymo galimybes pateikiama toliau:
•

Tinklo reklamos iniciatyva (Network Advertising Initiative (NAI) –
http://www.networkadvertising.org/choices/

•

„Google Analytics“ – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

5. Kas naudoja slapukuose saugomą informaciją?
Mūsų platformos slapukuose saugomą informaciją naudojame tik mes, išskyrus informaciją, įrašytą
slapukuose, kurie 2 skyriuje įvardijami kaip „Trečiųjų šalių slapukai“ ir kuriuos išoriniai subjektai naudoja ir
valdo teikdami paslaugas, kuriomis siekiama pagerinti mūsų paslaugas bei vartotojo patirtį naršant mūsų
platformoje. Daugiau informacijos galite rasti mūsų platformoje esančiame slapukų nustatymų lange.
Norėdami gauti daugiau informacijos apie jūsų asmens duomenų tvarkymą mums bendradarbiaujant su
trečiosiomis šalimis ir tomis, kurios naudoja tarptautinį duomenų perdavimą, rekomenduojame perskaityti
mūsų platformoje pateikiamą privatumo politiką bei bendradarbiaujančių trečiųjų šalių privatumo politiką ir
(arba) privatumo nustatymus, prieinamus jų platformose.

