Slapukų politika
Kas yra slapukai?
Mūsų interneto svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Slapukas – tai mažas
tekstinis failas, įrašomas į jūsų kompiuterį, planšetę ar telefoną jums apsilankius svetainėje.
Šie slapukai suteikia mums galimybę išskirti jus iš kitų mūsų svetainės naudotojų. Tai
padeda mums suteikti jums gerą patirtį naršant mūsų svetainėje, o mums leidžia tobulinti
savo svetainę.
Yra du pagrindiniai slapukų tipai:

 seanso slapukai – jums baigus naršyti svetainėje jie ištrinami ir nebelaikomi jūsų

kompiuteryje
 ilgalaikiai slapukai – jums baigus naršyti svetainėje jie išlieka jūsų kompiuteryje, kad

tos svetainės teikėjas galėtų atsiminti jūsų parinktis ir jas įjungti jums kitą kartą apsilankius

Slapukus gali įrašyti jūsų naršyta interneto svetainė (t.y., svetainė, kurios adresas rodomas
naršyklės adreso laukelyje). Jie vadinami lankomos svetainės slapukais. Svetimus slapukus
įrašo kita, ne jūsų naršoma interneto svetainė.
Daugiau sužinoti apie slapukus (įskaitant kaip pamatyti, kokie slapukai įrašyti, kaip juos
tvarkyti ir ištrinti) galima apsilankius www.allaboutcookies.org.

Sutikimas
Jei toliau naudositės mūsų svetaine, laikysime, kad sutinkate gauti visus mūsų svetainės
slapukus. Jei visgi norėtumėte pakeisti savo slapukų nustatymus, tai galite padaryti bet
kada: skaitykite tolesnę skiltį „Mūsų slapukų naudojimo valdymas“.

Kaip naudojame slapukus?
Šioje lentelėje nurodyta, kokius slapukus naudojame ir kodėl tai darome.
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Mūsų slapukų naudojimo valdymas
Dauguma interneto naršyklių slapukus priima automatiškai, nebent pakeičiami jų
nustatymai. Norėdami apriboti, uždrausti ar ištrinti svetainių įrašomus slapukus, tai
paprastai galite padaryti savo naršyklės nustatymuose. Šiuos nustatymus paprastai galima
rasti naršyklės parinkčių meniu.
Jei savo naršyklės parinktyse uždrausite visus slapukus, galite netekti galimybės naudotis
mūsų svetaine arba tam tikromis jos dalimis.
Jei ištrinsite su šia svetaine susijusius slapukus, nebeprisiminsime informacijos apie jus
(įskaitant jūsų slapukų parinkčių) ir kai kitą kartą apsilankysite šioje svetainėje, būsite
laikomas nauju lankytoju.

Daugiau sužinoti apie slapukus (įskaitant kaip pamatyti, kokie slapukai įrašyti, kaip juos
tvarkyti ir ištrinti) galima apsilankius www.allaboutcookies.org.

Užklausos
Jei turite klausimų ar pastabų, susijusių su šia Slapukų politika, rašykite
el. paštu info@ogmilaw.lt

