SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

Kas yra slapukai?
Slapukas (angl. cookie) – tai mažas tekstinis failas, kurį interneto svetainė įrašo į Jūsų
kompiuterio arba mobilaus prietaiso naršyklę, kai Jūs apsilankote svetainėje. Sekantį kartą
apsilankius svetainėje šis failas gali būti nuskaitytas, kad svetainė galėtų atpažinti Jūsų
kompiuterį ar mobilųjį prietaisą.
Kam mes naudojame slapukus?
Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau, teikti Jums
patrauklius pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie svetainės naudotojų elgesį, analizuoti
tendencijas ir tobulinti svetainę, klientų aptarnavimą ir Hostingas.net teikiamas paslaugas.
Hostingas.net svetainėje slapukai įprastai naudojami šiais tikslais:
Techniniai slapukai: savo lankytojams stengiamės pasiūlyti pažangią, paprastą naudoti svetainę,
kuri automatiškai prisitaiko prie jų poreikių ir norų. Norėdami tai pasiekti naudojame techninius
slapukus, kurie padeda rodyti jums mūsų svetainę, padeda užtikrinti jos funkcionalumą, sukurti
vartotojo paskyrą, prisijungti ir tvarkyti jūsų užsakymus. Šie techniniai slapukai yra būtini
tinkamam mūsų svetainės funkcionavimui.
Prieigą prie techninių įrašų taip pat gali turėti Hostinga.net partneriai, kurie teikia Hostingas.net
interneto svetainės turinio valdymo įrankius.
„Google Analytics“ įrankį suteikia JAV įmonė „Google Inc.“, tad ji taip pat turi prieigą prie šiuo
įrankiu surinktų statistinių duomenų. „Google Inc.“ yra įsipareigojusi taikyti ES-JAV Privatumo
skydo principus, kurie užtikrina, kad paslaugų teikėjas atitinka ES privatumo standartų
reikalavimus. Šiam teikėjui taip pat taikomi sutartiniai įpareigojimai užtikrinti privatumą. Apie tai
galite paskaityti:
https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20160909.html
„Cloudflare“, yra įsipareigojusi taikyti ES-JAV Privatumo skydo principus, kurie užtikrina, kad
paslaugų teikėjas atitinka ES privatumo standartų reikalavimus. Šiam teikėjui taip pat taikomi
sutartiniai įpareigojimai užtikrinti privatumą. Apie tai galite paskaityti:
https://www.cloudflare.com/gdpr/introduction/

Ką galite pasirinkti?
Apsilankę Hostingas.net interneto svetainėje Jūs galite pasirinkti, ar norite naudoti slapukus.
Slapukus galite valdyti ir (arba) ištrinti pagal savo pageidavimus. „Internet Explorer“, „Safari“,
„Firefox“, „Chrome“ ar kitos naršyklės nustatymuose galite pasirinkti, kuriuos slapukus norite
priimti ir kuriuos atmesti. Galite ištrinti visus jūsų kompiuteryje jau esančius slapukus, o
daugumoje naršyklių galite nustatyti, kad slapukai nebūtų įrašomi. Šių nustatymų buvimo vieta
priklauso nuo jūsų naudojamos naršyklės.
Daugumoje naršyklių galima:
•
•

patikrinti, kokie slapukai yra įrašyti, ir ištrinti atskirus slapukus;
blokuoti trečiųjų šalių slapukus;

•
•
•

blokuoti slapukus iš konkrečių interneto svetainių;
blokuoti visų slapukų siuntimą;
uždarant naršyklę ištrinti visus slapukus.

Jei nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite bet kada
atšaukti sutikimą juos naudoti pakeitę nustatymus ir ištrynę įrašytus slapukus. Jei pasirinkote
ištrinti slapukus, nepamirškite, kad bus pašalintos ir visos nustatytos parinktys. Be to, visiškai
užblokavus slapukus, daug interneto svetainių (įskaitant hostingas.net svetainę) neveiks
tinkamai. Dėl šių priežasčių nerekomenduojame išjungti slapukų, kai naudojatės internetine
hostingas.net svetaine.
Norėdami daugiau sužinoti apie slapukus ir kaip juos tvarkyti ar pašalinti, tiesiog apsilankykite
puslapyje www.allaboutcookies.org ir jūsų naršyklės pagalbos puslapyje.

