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Slapukai tai mažos apimties tekstiniai failai, kurie su asmens sutikimu, saugomi asmens
naršyklėje ar įrenginyje.

Asmuo gali ištrinti arba blokuoti slapukus, pasirinkęs atitinkamus nustatymus savo naršyklėje,
leidžiančius atsisakyti visų ar dalies slapukų. Šie veiksmai skiriasi priklausomai nuo konkrečios
naršyklės ir atitinkamos jos versijos. Daugiau naujausios informacijos apie tai, kaip patiems
užblokuoti ar pašalinti slapukus rasite čia: „Chrome“ , „Firefox“ , „Internet Explorer“ ir „Safari“
. Atkreiptinas dėmesys, kad naudojantis tokiais naršyklės nustatymais, kurie blokuoja slapukus
(įskaitant būtinus slapukus), Asmeniui gali iškilti problemų naudojantis visomis ar dalimi
elektroninės parduotuvės funkcijų.

Mūsų paslaugų teikėjų naudojami slapukai
Mes naudojamės „Google Analytics“ teikiama paslauga, kuri padeda analizuoti, kaip Jūs
naudojatės mūsų interneto svetaine. Išsamiau su „Google“ privatumo politika galite susipažinti
čia
.
Daugiau informacijos apie tai, kaip galite pasiekti, tvarkyti ar pašalinti su „Google“ paskyra
susietą informaciją, pateikiama skiltyje „ Aiškumas ir pasirinkimas “.

Mes leidžiame šiems patikimiems ir Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR)
besilaikantiems verslo subjektams naudoti slapukus ar panašias technologijas reklamos ir
tyrimų paslaugoms teikti.
- Savo interneto svetainėje naudojamės „Google Analytics“ paslauga, kad išsiaiškintume,
kaip lankytojai naudojasi interneto svetainės turiniu. Jei nenorite, kad Jūsų naršyklėje būtų
naudojama „Analytics“ funkcija, galite įdiegti
„Google Analytics“ atsisakymo naršyklės
plėtinį
. Daugiau apie „Google Analytics“ ir
privatumą galite sužinoti
spustelėję
čia
.
- Vykdydami tiesioginės rinkodaros veiklą, mes galime naudotis „Google Partners“ reklamos
sistema. Tokiu būdu galime Jums pateikti aktualius pasiūlymus. Jūs galite pakeisti šiuos
nustatymus
čia . Norėdami daugiau sužinoti apie „Google“ reklamą ir jos privatumo
politiką, spustelėkite
čia .
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- Vykdydami tiesioginės rinkodaros veiklą, mes galime naudotis „Facebook“ reklamos
platforma, kuri padeda mums nustatyti pirkėjų poreikius, remiantis slapukų surinkta informacija.
Daugiau apie „Facebook“ privatumo politiką galite sužinoti spustelėję
nuorodą . Be to, Jūs
galite spustelėti šią
nuorodą
ir pakeisti savo reklamos nustatymus „Facebook“ platformoje.
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