SLAPUKŲ POLITIKA
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Tam, kad BSBA (Bridgestone Baltics Dzelzavas iela 117, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1021)
užtikrintų geriausią puslapio lankytojų patirtį, puslapyje yra naudojami slapukai.
www.passionbridgestone.eu automatiškai nekaupia jokių kitų duomenų apart duomenis, kuriuos renka
slapukai.
Slapukai tai tekstinė informacija, kurią tinklapis persiunčia į Svetainės Lankytojo įrenginį ir kurie
naudojami tik Lankytojo elgesio puslapyje nustatymo tikslams. Slapukuose įprastai yra pagrindinio
puslapio, kuriame lankotės, pavadinimas, informacijos saugojimo įrenginyje trukmė ir unikalus numeris.
Svetainės Valdytojas (Bridgestone Baltics Dzelzavas iela 117, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1021)
slapukus laiko ir juos pasiekia iš Vartotojo naudojamo įrenginio.
BSBA yra Svetainėje apdorojamų asmens duomenų administratorius.
Slapukai naudojami šiems tikslams:
Svetainės puslapių turiniui pritaikyti pagal Vartotojo pasirinkimus ir naršymui Svetainėje optimizuoti;
Slapukai leidžia identifikuoti Svetainės lankytojo naudojamą įrenginį ir pagal tai pateikti suasmenintą
turinį;
statistikai, kuri leidžia suprasti Svetainės lankytojų įprastus veiksmus Svetainėje ir padeda pritaikyti turinį
bei jo struktūrą Lankytojui, kaupti;
tam, kad būtų užtikrintas sesijos nepertraukiamumas po prisijungimo. Tai reiškia, kad yra užfiksuojamas
Lankytojo prisijungimas (apsilankymas), kad Lankytojui nereikėtų iš naujo įvesti prisijungimo duomenų
kiekvienoje Svetainėje.
NAUDOJAMŲ SLAPUKŲ TIPAI

Svetainėje naudojami dviejų tipų slapukai: sesijos slapukai ir nuolatiniai slapukai. Sesijos slapukai –
Lankytojo įrenginyje laikinai saugomi tekstiniai dokumentai, kurių galiojimas baigiasi Lankytojui
atsijungus nuo Svetainės, palikus Svetainę arba išėjus iš interneto naršyklės. Nuolatiniai slapukai –
duomenys, saugomi Lankytojo įrenginyje iki numatytos galiojimo pabaigos arba kol jie yra ištrinami.
Svetainėje naudojami šių tipų slapukai:
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griežtai būtini slapukai leidžia Svetainei atlikti jos funkcijas, pavyzdžiui, tapatumo nustatymo slapukai,
naudojami paslaugoms, kurios reikalauja Svetainės tapatumo nustatymo;
saugumą užtikrinantys slapukai, pavyzdžiui, slapukai, kurie aptinka piktnaudžiavimą Svetainės tapatumo
nustatymu;
efektyvumo slapukai leidžia rinkti informaciją apie naudojimąsi Svetaine;
funkciniai slapukai leidžia Svetainei įsiminti Lankytojo parinktis, tokias kaip kalbos, regiono, šrifto dydžio,
puslapio išvaizdos ir kt.;
reklaminiai slapukai leidžia parinkti reklaminės medžiagos turinį pagal Lankytojo poreikius.
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SLAPUKUS NAUDOJANTI PROGRAMINĖ ĮRANGA
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PASSIONBRIDGESTONE.EU SLAPUKŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS

Dažniausiai programos, skirtos naršyti internetiniuose puslapiuose (interneto naršyklės) automatiškai
leidžia siųsti slapukus į Lankytojo įrenginį. Svetainės Lankytojai bet kuriuo metu gali pakeisti slapukų
nustatymus. Naršyklės nustatymuose galima pasirinkti, kad būtų blokuojamas automatinis slapukų
siuntimas į įrenginį arba kad kiekvieno slapukų parsiuntimo metu Vartotojas būtų apie tai informuotas.
Išsamią informacija apie slapukus ir jų pasirinkimą galite rasti programinės įrangos (naršyklės)
nustatymuose.
Svetainės Valdytojas informuoja, kad slapukų apribojimas gali apriboti tam tikras Svetainės funkcijas.
Lankytojo naudojamame įrenginyje laikomi slapukai gali būti naudojami ir Svetainės Valdytojo reklamos
tikslais, ir kitų partnerių.
Norėdami gauti daugiau informacijos apie slapukus, apsilankykite www.bridgestone.lt.

