Slapukų naudojimo nuostatos
Slapukų naudojimo nuostatose TSC autorizuotas serviso centras, tel. +370 521 95 332, (toliau –
TSC) svetainėje ltsc.lt (toliau – svetainė) nurodomi slapukų (angl. cookies) naudojimo tikslai, taip pat
lankytojų teisės keisti ir pasirinkti slapukų naudojimo būdus atsižvelgiant į savo poreikius ir interesus.
TSC naudoja slapukus, siekdamas pagerinti naudojimosi svetaine patirtį, užtikrinti svetainės bei jos
funkcijų veikimą ir kt. Daugiau informacijos apie tai, kaip TSC tvarko asmens duomenis, pateikiama
Privatumo politikoje.
Kas yra slapukai
Slapukai yra maži tekstiniai failai, kuriuos žiniatinklio naršyklė (pvz., „Google Chrome“, „Internet
Explorer“, „Firefox“, „Safari“ ir kt.) vartotojui apsilankius svetainėje sukuria ir išsaugo vartotojo
prietaise (kompiuteryje, mobiliajame telefone, planšetiniame kompiuteryje), kad vėliau atpažintų
naršyklę ar joje išsaugotą informaciją ir parametrus. Slapukai leidžia svetainei išsaugoti individualius
vartotojo parametrus, jį atpažinti ir atitinkamai reaguoti. Slapukų naudojimą galite išjungti arba jų
naudojimą apriboti, tačiau be slapukų nebus įmanoma naudotis visomis svetainės funkcijomis.
Kokius slapukus ir kokiems tikslams naudojame
Yra keli slapukų tipai (nuolatiniai ir seanso slapukai). Atsižvelgdami į atliekamas funkcijas ir
naudojimo tikslą, mes naudojame techninius, arba būtinuosius, slapukus ir analitinius slapukus
(statistikos tikslais). Naudojant slapukus, apdorojama bendra lankytojų naudojimosi svetaine istorija,
taip pat nustatomos problemos ir galimi svetainės veikimo sutrikimai, renkama statistika apie
lankytojų srautus svetainėje, lankytojų skaičių ir kt. Slapukai taip pat naudojami siekiant užtikrinti visų
svetainės funkcijų veikimą ir patogumą vartotojui. Išsami informacija apie kiekvieno slapuko tipą
(įskaitant trečiųjų šalių dalyvavimą), veikimo trukmę ir naudojimo tikslą pateikiama informaciniame
pranešime apie svetainėje naudojamus slapukus.
Techniniai, arba būtinieji, slapukai
Šie slapukai identifikuoja lankytojo prietaisą, tačiau tiesiogiai neatskleidžia jo vartotojo tapatybės, taip
pat nerenka ir netvarko informacijos. Be šių slapukų svetainė negali tinkamai veikti, pavyzdžiui,
pateikti lankytojui reikiamos informacijos. Šie slapukai saugomi lankytojo prietaise, kol slapukas
atlieka savo funkciją. Remiantis Informacinės visuomenės paslaugų įstatymu, būtinieji slapukai
naudojami automatiškai. Tačiau jei lankytojas, naudodamasis naršyklės funkcijomis, nusprendžia
šiuos slapukus išjungti, jis turėtų žinoti, kad svetainė negalės tinkamai veikti.
Analitiniai slapukai
Analitiniai slapukai (arba slapukai, naudojami statistikos tikslais) renka informaciją apie tai, kaip
lankytojas naudojasi svetaine, identifikuoja dažniausiai naudojamas skiltis, įskaitant turinį, kurį
lankytojas renkasi naršydamas svetainėje. Informacija statistikos tikslais naudojama tik apibendrintai
ir anonimiškai, ji padeda nustatyti, kas domina svetainės lankytojus, kaip pagerinti svetainės funkcijas
ir kaip padaryti ją patogesnę vartotojams. Analitiniai slapukai identifikuoja tik lankytojo prietaisą,
tačiau tiesiogiai neatskleidžia jo vartotojo tapatybės. Statistikos tikslais slapukai atsiranda prietaise tik
po to, kai lankytojas savanoriškai ir neverčiamas leidžia šiuos slapukus aktyvuoti. Kai kuriais atvejais
kai kuriuos analitinius slapukus laikydamosi mūsų nurodymų ir tik nurodytais tikslais valdo trečiosios
šalys, pvz., „Google Inc.“ sukurtus „Google Analytics“ slapukus. Daugiau apie „Google Analytics“
paslaugų teikimo sąlygas galite sužinoti apsilankę https://www.google.com/analytics/terms/us.html.
Kiek laiko saugomi slapukai
Jei nenurodyta kitaip, slapukai saugomi tol, kol atlieka užduotį, kuriai atlikti jie yra naudojami, ir tada
ištrinami. Slapukų saugojimo arba jų veikimo laikas tiksliai nurodytas kiekvieno slapuko aprašyme,
pateiktame informaciniame pranešime apie svetainėje naudojamus slapukus.
Slapukų patvirtinimas ir atsisakymas
Kai apsilankote svetainėje, parodomas pranešimas, nurodantis, kad svetainė naudoja slapukus.
Pažymėdamas arba vėliau atžymėdamas tam tikrą slapukų rinkinį, lankytojas gali sutikti naudoti tam
tikrų tipų slapukus arba atšaukti savo sutikimą. Lankytojas gali bet kada pakeisti savo pasirinktį ar
apriboti slapukų naudojimą suaktyvindamas nuorodą „Slapukų parametrai“. Spustelėdamas „Leisti
pasirinkmą“ arba „Leisti visus slapukus“, lankytojas patvirtina, kad perskaitė Slapukų naudojimo
nuostatas, taip pat informaciją apie slapukus (jų naudojimo būdus, naudojimo tikslus, trečiųjų šalių
dalyvavimą ir kt.) ir sutiko su konkrečiais slapukų naudojimo parametrais. Lankytojo pasirinkti slapukų

parametrai įsigalioja tik tada, kai lankytojas juos pasirenka laisvai ir aiškiai, patvirtindamas „Leisti
pasirinkmą“ / „Leisti visus slapukus“.
Atkreipkite dėmesį, kad bet kurios žiniatinklio naršyklės saugos parametrai leidžia apriboti, blokuoti ir
ištrinti slapukus, pavyzdžiui, parametruose galite pažymėti „Niekada nepriimti slapukų“. Lankytojas
taip pat gali pakeisti savo naršyklės parametrus taip, kad išsaugoti slapukai būtų ištrinami kiekvieną
kartą, kai naršyklė uždaroma. Neleisdamas laikyti slapukų naršyklėje, lankytojas gali nutraukti
informacijos gavimą ir naudojimą. Parametrų pakeitimus kiekvienoje naršyklėje reikia padaryti
atskirai. TSC nuolat tobulina ir plečia savo veiklą, todėl vėliau gali tekti peržiūrėti ir papildyti šias
Slapukų naudojimo nuostatas. Todėl kviečiame lankytojus reguliariai perskaityti naujausią Slapukų
naudojimo nuostatų versiją.

Kontaktinė informacija klausimais, susijusiais su slapukais
Jei turite klausimų dėl slapukų naudojimo, susisiekite su TSC: e. paštas: info@ltsc.lt; duomenų
apsaugos specialisto e. paštas: info@ltsc.lt.
Redakcija galioja nuo 2021 m. balandžio 26 d.

