
/Vertimas iš anglų kalbos/ 

 
SLAPUKŲ NAUDOJIMO POLITIKA 

 
Svetainėje www.passionbridgestone.eu/lt naudojami slapukai skirti pagerinti turinio kokybei, palengvinti 

naudojimąsi svetaine ir pritaikyti ją prie naudotojų poreikių. Naršydami šioje svetainėje sutinkate naudoti slapukus. 
 

1. KAS YRA SLAPUKAI? 
1.1. Slapukai (angl. cookies) – tai nedideli tekstiniai failai, įdiegiami Jūsų kompiuteryje arba kitame įrenginyje. 

Pagal juos atpažįstamas Jūsų įrenginys. Slapuką sudaro unikalus numeris, todėl įrenginį galima atskirti 

nuo kitų, o Jūsų tapatybė lieka nežinoma. 
Naudodama slapukus NV/SA  gali, pavyzdžiui, užtikrinti, kad informacija, pasirodysianti tinklalapyje kito 

Jūsų apsilankymo metu atitiktų Jūsų poreikius. Taip pat naudodama slapukus NV/SA  gali atpažinti, 

kokios svetainės skiltys yra dažniausiai lankomos, kadangi slapukais užfiksuojama, kurie puslapiai 
lankomi ir kiek laiko lankytojai praleidžia naršydami tame pačiame puslapyje. Pagal surinktus duomenis 

BSBA gali sutvarkyti svetainę taip, kad ji labiau atitiktų lankytojų poreikius ir naršyti būtų patogiau. 

Slapukai gali palengvinti tam tikrų trečiųjų šalių programėlių naudojimą, pavyzdžiui, sąsają su socialiniais 
tinklais. 

 

2. KOKIUS SLAPUKUS NAUDOJA BENDROVĖ „BRIDGESTONE“? 
2.1. Naudojame trumpalaikius (sesijos) ir ilgalaikius (nuolatinius) slapukus. Sesijos slapukai yra laikini ir 

saugomi Jūsų įrenginyje tik tada, kai naršote svetainėje. Nuolatiniai slapukai saugomi įrenginyje ir Jums 

baigus naršyti. 
Pagal kilmę slapukus galima suskirstyti į pirmosios šalies ir trečiosios šalies slapukus. Pirmosios 

šalies slapukus svetainėje patalpiname mes, kad užtikrintume naršymą be trukdžių, pagerintume 

funkcionalumą ir laikytumės teisinių reikalavimų. Trečiųjų šalių slapukai yra tokie slapukai, kuriuos mūsų 

pasirinktos trečiosios šalys patalpina svetainėje tam, kad būtų palaikomos kai kurios svetainės funkcijos. 
Toliau esančioje lentelėje pateikti mūsų naudojami slapukai, suskirstyti pagal tai, kokias funkcijas jie 
atlieka. 

Slapukų 
rūšys 

Slapukų funkcijos Kaip slapukai veikia Jūsų privatumą? 

Būtinieji Šie slapukai būtini, kad svetainė tinkamai 
veiktų. Naudojant slapukus galima be 
trukdžių naršyti svetainėje ir naudotis jos 
funkcijomis. Pavyzdžiui, juos naudojant 
įmanoma pereiti iš vieno puslapio į kitą ir 
išsaugoti informaciją pildant formas. 

Atsižvelgiant į paskirtį, šie slapukai 
automatiškai pritaikomi kiekvienos sesijos 
metu arba ilgesniam laikotarpiui. Kadangi 
jie būtini, kad galėtumėte be trukdžių 
naršyti svetainėje arba dėl teisinių 
priežasčių, išjungti jų neįmanoma. 
Daugiau informacijos pateikta toliau 
esančiame 1.7 punkte. Jeigu nenorite, 
kad tokie slapukai būtų diegiami Jūsų 
kompiuteryje, galite nebesilankyti 
svetainėje. 

Funkciniai Šiais slapukais išaugomi Jūsų 
pasirinkimai Jums pateikiant asmens 
duomenis (pavyzdžiui, naudotojo vardą, 
kalbą arba regioną, kuriame gyvenate). 
Šie slapukai taip pat gali būti naudojami 
tam, kad būtų įsimenami Jūsų padaryti 
pakeitimai, pavyzdžiui, teksto dydis, 
šriftas ir kitos svetainės dalys, kurias 
galima tinkinti. Taip pat šie slapukai gali 
būti naudojami naršymo istorijai įsiminti 
arba užfiksuoti, kad jau lankėtės 
svetainėje. 

Šiais slapukais gali būti renkama techninė 
informacija, susijusi su Jūsų apsilankymu. 
Ji susiejama su Jūsų įrenginiu, bet Jūsų 
tapatybė lieka nežinoma. Vis dėlto galite 
nesutikti jais naudotis ir nustatymuose 
rankiniu būdu juos išjungti. Tai gali turėti 
įtakos naršymui. 
 
Kartais šie slapukai naudojami tam, kad 
būtų įsimenama Jūsų pateikta asmeninė 
informacija, pavyzdžiui, naudotojo vardas 
arba profilio paveikslėlis. Jums pateikiant 



asmeninę informaciją, bus paprašyta Jūsų 
sutikimo arba būsite aiškiai informuoti, 
kokios yra privatumo nuostatos. Jeigu 
nuspręsite pateikti asmens duomenis ir 
norėsite naudotis atitinkamomis 
paslaugomis, būtina įdiegti slapukus, kad 
jos būtų teikiamos. 

Analitiniai Tokie slapukai yra teikiami trečiųjų šalių 
(pavyzdžiui, „Google Analytics“), jie 
padeda suprasti, kaip lankytojai naudoja 
svetainę (pavyzdžiui, nustatyti, kaip 
lankytojai surado svetainę, kokią 
operacinę sistemą ir kokią naršyklę 
naudojo, kada apsilankė ir kiek laiko 
naršė, kokiuose puslapiuose lankėsi, koks 
lankytojų amžius, lytis, kuo jie domisi ir 
kt.). 

Šiais slapukais renkama informacija 
nesusiejama su atpažintu ar atpažintinu 
asmeniu, jie naudojami tik statistikai rinkti. 
Naudodama juos, NV/SA  gali pritaikyti 
svetainę prie įvairių naudotojų poreikių ir 
norų. Vis dėlto prašome Jūsų patvirtinti, ar 
sutinkate juos naudoti. 

Išorinės 
funkcijos 

Tai trečiųjų šalių slapukai, kuriuos 
nusprendžiame naudoti svetainėje, kad 
padidintume jos funkcionalumą 
(pavyzdžiui, užtikrintume, kad pačioje 
svetainėje galėtumėte naudotis socialinių 
tinklų („Facebook“, „Twitter“ ir kt.) 
valdikliais, kad galėtume pasiūlyti turinį 
socialinių tinklų platformose (pavyzdžiui, 
„Facebook“, „Instagram“) arba, jeigu 
reikia, stebėtume Jūsų buvimo vietą, kad 
būtų galima nurodyti artimiausią 
parduotuvę). 

Šie slapukai dažniausiai siejami su Jūsų 
įrenginiu arba asmens duomenimis, 
kuriuos pateikiate atitinkamame 
socialiniame tinkle. Visada galite 
nuspręsti, ar sutinkate jais naudotis 
(tiesiogiai arba netiesiogiai, naudodamiesi 
tokia paslauga). 

 

Jeigu norite pamatyti visą NV/SA  naudojamų slapukų sąrašą, sužinoti, kiek laiko jie aktyvūs, kada baigia 
galioti, jų taikymo sritį ir (arba) pavadinimą, eikite į naršyklės nustatymus. 

Šiame tinklalapyje pateiktas trumpas paaiškinimas, kaip tai padaryti kiekvienoje naršyklėje: 

https://wikihow.com/View-Cookies. 

 
3. JŪSŲ TEISĖS 
3.1. Negalime pakeisti Jūsų naršyklės slapukų nustatymų, taip pat negalime išjungti slapukų, kuriuos sutikote 

įdiegti arba kurie būtini, kad galėtumėte naršyti svetainėje. Tačiau bet kada galite pakeisti savo naršyklės 
nustatymus ir ištrinti slapukus arba nustatyti, kad be Jūsų sutikimo jie nebūtų saugomi Jūsų įrenginyje. 

Jūsų naudojamos naršyklės pagalbos puslapyje turėtų būti pateikta informacija, kaip pačioje naršyklėje 

tvarkyti slapukų nustatymus. Sužinokite, kaip tai padaryti kiekvienoje naršyklėje paspaudę šias 
nuorodas: 

• „Internet Explorer“ – https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internetexplorer-
delete-manage-cookies; 

• „Mozilla Firefox“ – http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies; 

• „Google Chrome“ –
http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?h1=en&answer=95647; 

• „Safari“ – http://support.apple.com/kb/PHSO42; 

• „Opera“ – http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/. 
 

4. DUOMENŲ PERDAVIMAS 
4.1. „Bridgestone“ kruopščiai tikrina visus paslaugų teikėjus, kurie „Bridgestone“ vardu tvarko asmens 

duomenis, ir vertina, ar bendrovės partneriai (duomenų tvarkytojai) tvarkydami asmens duomenis taiko 

reikiamas saugumo priemones pagal „Bridgestone“ taisykles ir teisės aktų reikalavimus. 

4.2. Atkreipkite dėmesį, kad nors ir naudojame informaciją, surinktą pritaikant trečiųjų šalių slapukus, visi 
trečiųjų šalių slapukai tvarkomi jų teikėjų pagal jų politiką. 



 

5. SLAPUKŲ NAUDOJIMO POLITIKOS PAKEITIMAI 
Visada saugome Jūsų informaciją ir nuolat tobuliname slapukų naudojimo politiką. Apie slapukų 
naudojimo politikos pakeitimus Jus informuosime šiame tinklalapyje pakeisdami jos paskelbimo datą. 

Visus ankstesnius slapukų naudojimo politikos pakeitimus rasite mūsų svetainėje 

www.passionbridgestone.eu/lt 

 
 
 
 
 


