Privatumo nuostatos
1. Pareiškimas apie slapukus
1.1. Apie slapukus
Interneto svetainėse naudojami išmanūs ir naudingi metodai, siekiant padidinti jų patogumą ir padaryti
jas kuo įdomesnes kiekvienam lankytojui. Vienas iš geriausiai žinomų metodų susijęs su slapukais.
Interneto svetainių savininkai ar trečiosios šalys, pavyzdžiui, reklamuotojai, kurie rodo reklamą jūsų
lankomoje interneto svetainėje, naudoja slapukus. Slapukai – tai maži tekstiniai failai, kuriuos interneto
svetainės išsaugo naudotojų kompiuteriuose. Slapukuose esanti informacija taip pat gali būti naudojama
jūsų naršymui skirtingose interneto svetainėse, kurios naudoja tą patį slapuką, sekti. Slapukai skirstomi
pagal trukmę ir tai, kas juos nustato. Manome, kad jus svarbu informuoti apie slapukus, kuriuos naudoja
mūsų interneto svetainė ir kokiais tikslais jie naudojami. Informavimo tikslas yra trejopas – norime kuo
geriau užtikrinti jūsų privatumą, patogumą ir mūsų interneto svetainės finansavimą. Šiame paaiškinime
pateikiama daugiau informacijos apie mūsų interneto svetainėje naudojamus slapukus ir jų naudojimo
tikslus.
2. Kaip “baldaiuoga.lt“ naudoja slapukus
“baldaiuoga.lt“ naudoja slapukus lankytojų statistiniams duomenims rinkti ir informacijai apie jūsų
pasirinkimus, kai naršote po interneto svetaines, įrašyti. Mes slapukus naudojame tam, kad jums, kaip
lankytojui, pagerintume interneto svetainės naudojimo patirtį.
3. Slapukai ir jų funkcijos
Skirtingų rūšių slapukai naudojami skirtingiems tikslams.
Toliau pateikiamas dažniausiai sutinkamų slapukų rūšių sąrašas ir paaiškinama, kam jie naudojami.
3.1. Seanso slapukai
Seanso slapukas laikinai išsaugomas jūsų kompiuterio atmintyje, kol jūs naršote interneto svetainėje,
pavyzdžiui, kad būtų galima sekti, kokią kalbą pasirinkote. Seanso slapukai jūsų kompiuterio atmintyje
ilgą laiką nesaugomi, jie visada išnyksta, kai išjungiate savo žiniatinklio naršyklę.
3.2. Ilgalaikiai ar sekimo slapukai
Ilgalaikis slapukas išsaugo failą jūsų kompiuteryje ilgam laikui; tokios rūšies slapukas turi galiojimo datą.
Ilgalaikiai slapukai padeda interneto svetainėms įsiminti jūsų informaciją ir nuostatas būsimiems
apsilankymams. Tai lemia greitesnę ir patogesnę prieigą, nes, pavyzdžiui, jums nereikia iš naujo
prisijungti. Pasibaigus galiojimo laikui slapukas automatiškai pašalinamas, kai grįžtate į jį sukūrusią
interneto svetainę.
3.3. Lankomos svetainės slapukai
Juos nustato pati interneto svetainė (ta pati sritis kaip naršyklės adreso juostoje) ir gali nuskaityti tik ta
svetainė. Šie slapukai paprastai naudojami tokiai informacijai kaip jūsų pasirinkimai išsaugoti, kad būtų
galima panaudoti jums vėl apsilankius svetainėje.
3.4. Svetimi slapukai

Juos nustato sritys, kurios skiriasi nuo rodomos naršyklės adreso juostoje, t. y. ne interneto svetainės
savininkai. Šie slapukai, pavyzdžiui, naudojami rinkti informaciją reklamai ir naudotojo turiniui. Taip pat
svetimi slapukai gali būti naudojami interneto svetainės statistikai rinkti. Kadangi svetimi slapukai leidžia
išsamiau analizuoti naudotojų naršymo įpročius, jie laikomi jautresniais nepažeidžiamumo atžvilgiu,
todėl dauguma žiniatinklio naršyklių leidžia pakeisti nuostatas ir nepriimti svetimų slapukų.

4. "baldaiuoga.lt" nustatytų slapukų sąrašas

Svetainės slapukai
Pavadinimas

Saugoma informacija

PHPSESSID

Paskirtis

Galioja

Slapukas skirtas identifikuoti sesiją.

cookieconsent_status Pasirinkimas

1 - sesiją

Slapuku patvirtinimo pasirinkimo saugojimas

ion_selected_language Kalbos trumpinys
reikalingas pateikti turinį pasirinkta kalba.

1 metus

Slapukas saugo esamos svetainės kalbos trumpinį, kuris
1 sesiją

Google žemėlapiai
Pavadinimas

Saugoma informacija

Paskirtis

Galioja

SID, SAPISID, APISID, SSID, HSID, NID, PREF
Įvairūs unikalūs kintamieji, apart PREF, kuris saugo jūsų
pasirinkimus, pvz.: priartinimo lygis.
Google priskiria slapukus bet kuriame puslapyje, kuriame
naudojamas Google žemėlapis. Mes neturime galimybės kontroliuoti Google slapukus. Šie slapukai renka
informacija apie Google žemėlapių vartotojų elgseną. Daugumų slapukų galioja 10 metų po
apsilankymo puslapyje, kuriame yra Google žemėlapis.
Youtube
Pavadinimas

Saugoma informacija

Paskirtis

Galioja

SID, LOGIN_INFO, use_hotbox, PREF, SSID, HSID, watched_video_id_list, YSC, GPS, demographics,
VISITOR_INFO1_LIVE Įvairūs unikalūs indentifikatoriai, taip pat prisijungimų informacija, kuri gali būti
susijus su Google paskyra.
Google priskiria slapukus bet kuriame puslapyje, kuriame naudojamas
Youtube vaizdo įrašai. Mes neturime galimybės kontroliuoti Google slapukus., Šie slapukai renka
informacija apie YouTube vartotojų skaičių ir elgseną, taip pat informaciją, kurie sieja jūsų apsilankymą
mūsų svetainėje su Google paskyra prie kurios esate prisijungęs. Informacija apie jūsų apsilankymą mūsų
svetainėje, įskaitant IP adresas, gali būti perduotas ir patalpintas Google serveriuose JAV. Šis slapukas
asmeniškai jūsų neidentifikuoja, nebent jūs esate prisijungęs prie Google paskyros, tuomet
identifikuojama paskyra..
Daugumų slapukų galioja 10 metų po apsilankymo puslapyje, kuriame
yra Youtube vaizdo įrašai. Tačiau daugelis jų pasibaigia anksčiau.
Google analytics
Pavadinimas

Saugoma informacija

Paskirtis

Galioja

__utmt_UA-XXX
paskyra.
6 mėnesius

Google Analytics: slapukas reikalingas sąsajai su Google Analytics

__utmz Pirmo apsilankymo data, paskutinio apsilankymo data, kiekis. Google Analytics: sekamas
skaičius kiek kartų vartotojas apsilankė svetainėje nuo slapuko sukūrimo.
6 mėnesius
__utma
Google Analytics: saugoma informacija iš kur vartotojas atėjo, kokį paieškos variklį
naudojo, kokią nuorodą spaudė, koks raktažodis buvo panaudotas.
2 metus
__utmb, __utmc
Google Analytics: saugoma informacija kiek truko vartotojo lankymasis
svetainėje. __utmb - prisijungimas, __utmc - atsijungimas nuo svetainės. __utmb - 30 minučių, __utmc 1 sesiją.
_ga

Trumpas atsitiktinai sugeneruotas ID

Google Analytics: atskiria vartotojus

2 metus

_dc_gtm_UA-XXXXXXXX-X
Skaičius Google Analytics integruotas su Google Tag manager ir
Doubleclick kampanija. Slapukas reikalingas Google Analytics veikimui. 1 dieną
_gid

Trumpas atsitiktinai sugeneruotas ID

Google Analytics: atskiria vartotojus

_gat

Skaičius Google Analytics: naudojamas norint padidinti užklausų greitį

1 dieną

1 minutę

Trečiosios šalys
Pavadinimas

Saugoma informacija

Paskirtis

1P_JAR Trumpas atsitiktinai sugeneruotas ID
konversijų kiekius.
1 savaitę
SIDCC
prieigos.

Galioja

Šie slapukai naudojami rinkti svetainės statistikas ir sekti

Apsaugos slapukas padedantis apsaugoti vartotojų informaciją nuo neautoritizuotos
1 dieną

IDE, test_cookie
Šie slapukai priskirti trečiųjų šalių (DoubleClick) yra naudojami tiekti
jums aktualias reklamas svetainėje.
2 metus
6. Slapukų valdymas
6.1. Kaip peržiūrėti slapukus
Kadangi slapukai yra paprasti tekstiniai failai, juos galima peržiūrėti su daugeliu tekstų rengyklių ar
rašyklių. Galite spustelėti slapuką ir atverti jį. Toliau pateikiamas nuorodų sąrašas, kaip peržiūrėti
slapukus skirtingose naršyklėse. Jeigu naudojate kitą naršyklę, žiūrėkite naršyklių slapukų informaciją.
Jeigu naudojate mobilųjį telefoną, išsamesnės informacijos rasite savo telefono vadove.
„Firefox“
„Chrome“
„Internet Explorer 8–11“
6.2. Slapukų išjungimas / įjungimas ar šalinimas

Slapukus apriboti ar užblokuoti galite per naršyklės nuostatas. Jeigu norite, kad interneto svetainės
visiškai netalpintų slapukų Jūsų kompiuteryje, galite pakeisti savo naršyklės nuostatas taip, kad Jums
būtų pranešta prieš patalpinant bet kokį slapuką. Taip pat galite pritaikyti savo nuostatas taip, kad
naršyklė atmestų visus slapukus arba tik svetimus slapukus. Panašiai galite pašalinti savo slapukus, kurie
jau buvo patalpinti kompiuteryje. Atkreipkite dėmesį, kad turėsite atskirai pritaikyti nuostatas kiekvienai
naudojamai naršyklei ir kompiuteriui. Informuojame, kad jeigu nenorite slapukų, mes negalėsime
užtikrinti, jog mūsų interneto svetainė tinkamai veiks. Kai kurios svetainės funkcijos gali būti prarastos ir
kai kurių interneto svetainių galite daugiau nematyti. Be to, atmetę slapukus nebūtinai nematysite jokių
reklamų. Tai reiškia, kad reklamos daugiau nebus pritaikomos prie jūsų interesų ir bus dažniau
kartojamos. Kiekviena naršyklė turi skirtingą nuostatų pritaikymo metodą. Jeigu reikia, pasinaudokite
savo naršyklės žinyno funkcija, kad parinktumėte tinkamas nuostatas. Daugiau informacijos apie
slapukus galite rasti internete, svetainėje http://www.aboutcookies.org/
7. Kiti / nenumatyti slapukai
Atsižvelgiant į tai, kaip veikia internetas ir žiniatinklio svetainės, mes ne visada žinome apie slapukus,
kuriuos patalpina trečiosios šalys per mūsų interneto svetainę. Tai ypač taikytina atvejams, kai mūsų
interneto svetainėje yra vadinamieji įtaisytieji elementai: tekstai, dokumentai, vaizdai ar trumpi vaizdo
klipai, kurie išsaugoti kitos šalies svetainėje, bet rodomi mūsų ar per mūsų interneto svetainę.
Todėl jeigu susidursite su tokiais slapukais mūsų interneto svetainėje, kurių mes nenurodėme anksčiau,
praneškite mums. Arba kreipkitės tiesiogiai į susijusią trečiąją šalį ir paklauskite, kokius slapukus jie
patalpino, kodėl taip daro, apie slapuko naudojimo trukmę ir kaip jie užtikrina jūsų privatumą.
8. Kreipkitės į mus
Jei turite kokių nors klausimų, kurie būtų susiję su asmens duomenų tvarkymu ar slapukų naudojimų,
kreipkitės į mus patogiausiu Jums būdu, kontaktus rasite žemiau.

