
"Slapukų" nuostatai 
 
Šiose taisyklėse rasite informacija apie "Slapukų" naudojimą, kaip jie veikia Jums pirmą kartą 
apsilankius šioje svetainėje ir kaip juos ištrinti. 
 
Kas yra "Slapukai" ir kaip jais naudotis? 
 
"Slapukai" tai mažas duomenų failas arba skaičiai su raidėmis, kurie įrašomi į jūsų kompiuterį po 
kiekvieno apsilankymo internetinėje svetainėje. Šie duomenys yra siunčiami atgal į el. svetainės 
serverį arba yra nuskaitomi kitos el. svetainės, kuri nuskaito "Slapukus"  
 
Mūsų el. svetainė naudoja "Slapukus", kad atskirtume jus nuo kitų lankytojų. Tai mums leidžia 
suteikti dar tikslesnę informaciją ir kokybiškesnį aptarnavimą. Žinant jūsų apsilankymo informaciją, 
galėsime pasiūlyti tikslesnį el. svetainės turinį ir Jūs lengviau rasite tai, ko ieškote. 
 
Sutikimas su "Slapukais" 
 
Kai kuriose šalyse įstatymas įpareigoja el. svetaines pranešti apie naudojamus "Slapukus". Jeigu jūs 
vartotojas iš tokios šalies, atsiradus pranešimui, galite pasirinkti "Sutinku su Slapukais" arba pratęsus 
naudotis el. svetaine jūs automatiškai sutinkate su "Slapukų" politika. Bet kuriuo atvėju, jūs bet kada 
galite pakeisti savo pasirinkimą pasinaudojant "Opting-out" funkcija. (Žiūrėti žemiau) 

Norint ištrinti visus "Slapukus", prašome vadovautis "Opting-out" instrukcijomis. 
 
"Opting-out" 
 
Bet kuriuo metu, jūs galite ištrinti ir blokuoti "Slapukų" naudojimą šioje el. svetainėje. Savo el. 
naršyklės pagalba galite uždrausti "Slapukų" naudojimą ir pašalinti jau esamus "Slapukus" iš jūsų 
kompiuterio. Prašome pasinaudoti savo naršyklės "Pagalba" skiltimi arba kompiuterio vartotojo 
vadovu norint gauti daugiau informacijos. 
 
Norint sužinoti daugiau apie "Slapukus", kaip jie veikia, kokie šiuo metu yra įdiegti į jūsų kompiuterį, 
kaip juos valdyti ir juos pašalinti, prašome apsilankyti www.allaboutcookies.org. 
 
El. svetainė gali naudoti šiuos "Slapukus" 

 

Pavadinimas "Slapuko" tipas Aprašymas Pastovumas 
__utma Charakteristika Naudojamas atskirti vartotojus ir jų 

elgseną el. svetainėje. "Slapukas" 
atnaujinamas kiekvieną kartą, kai 
duomenys yra siunčiami į Google 
Analytics. Nustato naujus apsilankymus 
puslapyje 

Pastovus 

__utmb Charakteristika "Slapukas" atnaujinamas kiekvieną 
kartą, kai duomenys yra siunčiami į 
Google Analytics. 

Galioja 30 minučių 

__utmc Charakteristika Fiksuoja kiek laiko vartotojas praleido 
el. svetainėje, kada užbaigė naršymą. 

Ištrinamas vos tik 
naršyklė uždaroma. 

__utmz Charakteristika Pažymi, kaip vartotojas suranda mūsų 
el. svetainę, ar buvo naudotasi 

Galioja 6 mėnesius 

http://www.allaboutcookies.org/


paieškos sistemomis ar buvo tiesiogiai 
nukreiptas nuoroda. Parodo, kiek kartų 
vartotojas apsilankė el. 
svetainėje/puslapiuose. 

__ga Charakteristika Naudojamas atskirti vartotojus 2 metai 
 


