Slapuk? naudojimo taisykl?s

INFORMACIJA, KAIP MES NAUDOJAME SLAPUKUS
M?s? svetain?je naudojami slapukai siekiant išskirti Jus iš kit? m?s? svetain?s lankytoj?. Jie padeda mums
suteikti Jums daugiau patogumo naršant m?s? svetain?je ir kartu leidžia j? tobulinti. T?sdami naršym?
svetain?je, J?s sutinkate, kad mes naudotume slapukus.
Slapukas yra nedidelis raidži? ir skaitmen? failas, kuris, jei J?s sutinkate, išsaugomas J?s? naršykl?je arba
J?s? kompiuterio standžiajame diske. Slapukuose yra informacijos, kuri perkeliama ? J?s? kompiuterio
stand?j? disk?.
Mes naudojame tokius slapukus:
B?tinieji slapukai. Tai m?s? svetain?s veikimui reikalingi slapukai. Tai yra, pavyzdžiui, slapukai,
leidžiantys Jums prisijungti prie saugi? m?s? svetain?s zon?, naudoti pirkini? krepšel? arba naudotis e.
atsiskaitymo paslaugomis.
Analiz?s / efektyvumo slapukai. Jie leidžia mums atpažinti lankytojus, suskai?iuoti j? kiek? ir matyti,
kaip lankytojai naršo naudodamiesi m?s? svetaine. Jie padeda mums pagerinti svetain?s veikim?,
pavyzdžiui, užtikrinti, kad lankytojai lengvai rast? tai, ko ieško.
Funkcionalumo slapukai. Šie slapukai skirti atpažinti Jus, kai gr?žtate ? m?s? svetain?. Jie leidžia
individualizuoti svetain?s turin? pagal J?s? poreikius, pasveikinti Jus vardu ir ?siminti J?s? nustatymus
(pavyzdžiui, pasirinkt? kalb? arba region?).
Tiksliniai slapukai. Šie slapukai ?rašo J?s? apsilankym? m?s? svetain?je, J?s? aplankytus puslapius ir
nuorodas, kuriomis naudojot?s. Ši? informacij? naudosime, kad m?s? svetain? ir joje pateikiama
reklama labiau atitikt? J?s? interesus. Šiais tikslais šia informacija galime dalintis ir su tre?iosiomis
šalimis.
Daugiau informacijos apie atskirus m?s? naudojamus slapukus ir j? paskirt? pateikiama šioje lentel?je:
__utma * Google Analytics * Naudojamas išskirti vartotojus ir sesijas. Šis slapukas sukuriamas, kai
paleidžiama javascript biblioteka ir n?ra __utma slapuk?. Slapukas atnaujinamas kiekvien? kart?, kai ?
__utmb * Google Analytics * Naudojamas nustatyti naujas sesijas / apsilankymus. Šis slapukas sukuriamas,
kai paleidžiama javascript biblioteka ir n?ra __utmb slapuk?. Slapukas atnaujinamas kiekvien? kart?, kai ?
__utmc * Google Analytics * ga.js nenaudojamas. ?rašomas s?veikai su urchin.js. Istoriškai šis slapukas
veik? kartu su __utmb slapuku ir buvo skirtas nustatyti, ar tai buvo nauja vartotojo sesija / apsilankymas.

__utmz * Google Analytics * Išsaugo srauto šaltin? arba akcij?, paaiškinan?i?, kaip vartotojas pateko ?
svetain?. Slapukas sukuriamas, kai paleidžiama javascript biblioteka, ir atnaujinamas kiekvien? kart?, kai ?
„Google Analytics“ nusiun?iami duomenys.
__utmv * Google Analytics * Naudojamas išsaugoti lankytojo lygio specialius kintamus duomenis. Šis
slapukas sukuriamas, kai programuotojas lankytojo lygio specialiam kintamajam panaudoja _setCustomVar
metod?. Šis slapukas taip pat buvo naudojamas jau nenaudojamam _setVar metodui. Slapukas atnaujinamas
kiekvien? kart?, kai ? „Google Analytics“ nusiun?iami duomenys.
message * Facebook * Šis slapukas naudojamas identifikuoti vartotoj? kaip prisijungus? arba neprisijungus?.
Jis turi žym?, kuri gali b?ti naudojama patikrinti vartotojo b?sen?.
akzo-dulux * Interneto svetain? * Šis slapukas naudojamas išsaugoti vartotoj? skrepo b?sen?, kai jie yra
atsijung?.
cc_cookie_accept * Cookie Acceptance * Šis slapukas naudojamas išsaugoti informacij?, ar vartotojas
sutinka su slapuk? naudojimu.
Atkreipiame d?mes?, kad tre?iosios šalys (pavyzdžiui reklamos tinklai ir išorini? paslaug? teik?jai,
žiniatinklio srauto analiz?s tarnybos) gali taip pat naudoti slapukus, kuri? mes nekontroliuojame. Tai
grei?iausiai analiz?s / efektyvumo arba tiksliniai slapukai.
Slapukus galima užblokuoti aktyvuojant savo naršykl?s nustatymus, leidžian?ius atsisakyti vis? arba kai
kuri? slapuk? ?rašymo. Ta?iau jei pasinaudosite savo naršykl?s nustatymais užblokuoti visus slapukus
(?skaitant b?tinuosius), Jums gali b?ti neprieinama visa m?s? svetain? arba jos dalys.
Išskyrus b?tinuosius slapukus, vis? kit? slapuk? galiojimo laikas yra 2 metai.
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