Slapukų naudojimas
Savo Interneto tinklalapyje naudojame slapukus. Slapukas (angl. Cookie) yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kuris yra
įrašomas į Jūsų naršyklę arba standųjį Jūsų kompiuterio diską. Siekiant skirtingų tikslų yra naudojami skirtingi slapukai. Slapukai taip pat
padeda atskirti Jus nuo kitų interneto svetainės naudotojų, taigi užtikrina malonesnę interneto svetainės naudojimo patirtį ir leidžia
tobulinti interneto svetainę.
Bet kuriuo metu naršyklėje galite atjungti slapukus ir pašalinti kompiuteryje išsaugotus slapukus. Norėdami sužinoti, kaip tai padaryti
naršyklėje, atidarykite įrankių juostoje skyrelį Help arba apsilankykite tinklalapyje www.allaboutcookies.org. Kad galėtumėte naudotis
Interneto tinklalapio jums asmeniškai pritaikytu funkcionalumu, jūsų kompiuteris, planšetinis kompiuteris ar išmanusis telefonas turi leisti
naudoti slapukus, nes mes galime užtikrinti konkrečias asmeniškai pritaikytas Interneto tinklalapio galimybes tik pasitelkdami slapukus.
PAPILDOMA INFORMACIJA APIE SLAPUKUS
Mūsų Interneto tinklalapis naudoja slapukus šiais tikslais:
kad atskirtų Interneto tinklalapio vartotojus;
kad užtikrintų šių vartotojų apsaugą;
kad užtikrintų Interneto tinklalapio pagrindinių funkcijų veikimą;
kad įsimintų jūsų ankstesnį apsilankymą Interneto tinklalapyje;
kad rasti informacija apie jūsų bendrą geografinę vietovę;
kad saugoti susirašinėjimo informaciją;

•
•
•
•
•
•

Mes nenaudojame slapukų ar kitokių sekimo technologijų informacijai iš jūsų kompiuterio rinkti arba saugoti jūsų kompiuteryje ar kitame
įrenginyje, kuriuo naudodamiesi lankotės Interneto tinklalapyje, arba jūsų veiksmams internete sekti, kai nesate Mūsų Interneto
tinklalapyje.
Mūsų Interneto tinklalapis taip pat naudoja kai kuriuos trečiųjų šalių įrankius, pavyzdžiui: „Wordpress“, „Google Analytics“, ir šios
trečiosios šalys taip pat gali naudoti slapukus per Mūsų Interneto tinklalapį.
Visas Mūsų Interneto tinklalapyje naudojamų slapukų sąrašas. Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad:
•
•

kai kuriuos slapukus nustato Mūsų Interneto tinklalapis (pirmosios šalies slapukai), o kai kuriuos – kiti interneto tinklalapiai,
pavyzdžiui, „Google“ (trečiųjų šalių slapukai);
kai kurie slapukai ištrinami iš jūsų kompiuterio uždarius naršyklę. Jie vadinami ryšio seanso slapukais. Kiti jūsų kompiuteryje
lieka ilgiau, kol baigiasi jų veikimo laikas. Jie vadinami pastoviaisiais slapukais ir juos galima naudoti informacijai tarp naršymo
internete sesijų saugoti, pavyzdžiui, apie pasirinktas interneto tinklalapio nuostatas arba prekes, kurias įdėjote į krepšelį
pastarojo apsilankymo metu.

MŪSŲ INTERNETO TINKLALAPYJE NAUDOJAMŲ SLAPUKŲ SĄRAŠAS
Slapukų tipai:
•
ryšio seanso slapukai, nustatomi lankymosi Interneto tinklalapyje laikotarpiui iki uždarant interneto naršyklę;
•
nuolatiniai slapukai, saugomi ir nustatomi vartotojo kompiuteryje tam tikram laikui ir naudojami pakartotinai apsilankius
Interneto tinklalapyje;
•
trečiųjų šalių slapukai, nustatomi siekiant užtikrinti kitų interneto tinklalapių turinio atvaizdavimą;
•
pirmosios šalies slapukai.
Slapuko pavadinimas

Paskirtis

Saugojimo trukmė

TawkConnectionTime

Trečiosios šalies slapukas, kuris prisimena jus, kad Slapukai saugomi
galėtume kartu susieti pokalbių pokalbius, kad pateiktume uždarymo.
geresnę paslaugą.

__tawkuuid

Trečiosios šalies slapukas, kuris prisimena jus, kad Slapukai saugomi 6 mėnesius.
galėtume kartu susieti pokalbių pokalbius, kad pateiktume
geresnę paslaugą.

catAccCookies

Slapuką nustato slapuko sutikimo papildinys, kuriame Slapukai saugomi mėnesį.
įrašoma, kad sutinkate, kad svetainė naudoja slapukus.

wfvt_937453857

Pateikiama informacija apie jūsų bendrą geografinę vietovę. Slapukai saugomi 30 minučių.

__cfduid

Identifikuoti atskirus klientus už bendro IP adreso ir taikyti Slapukai saugomi metus.
saugumo nustatymus kiekvieno kliento pagrindu.

wfwaf-authcookie

Apsilankymo vietos identifikavimas naudojant apsauginį 2018-08-31
įskiepį, siekiant užkirsti kelią atakoms žiniatinklyje.

1P_JAR

"Google" reklamavimo slapukas, naudojamas naudotojų Slapukai saugomi mėnesį.
stebėjimui ir skelbimų taikymui.

wp-settings-1

Palaiko optimizuotą "WordPress" svetainės rodymą ir Slapukai saugomi metus.
administratoriaus naudojimą.

TawkCookie

Slapukas, naudojamas saugoti susirašinėjimo informaciją.
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