
Informacija apie slapukus 

 

Kas yra slapukas? 

Slapukas yra mažas tekstinis failas, kurį svetainė patalpina į jūsų kompiuterį, telefoną ar kitą įrenginį, su 

informacija apie jūsų naršymą toje svetainėje. Slapukai yra reikalingi palengvinti naršymą ir padaryti jį 

saugesniu. Slapukai negali padaryti žalos jūsų kompiuteriui. 

Ši politika naudoja bendrąjį terminą „Slapukai“, nes slapukai yra pagrindinis svetainės naudojamos 

informacijos saugojimo būdas, tačiau naršyklės „Vietinė saugykla“ taip pat yra naudojama tais pačiais 

tikslais kaip ir slapukai. Visa informacija, įtraukta į šią skiltį, taip pat yra taikoma „Vietiniam saugojimui“. 

 

Kodėl šioje svetainėje yra naudojami slapukai? 

Slapukai yra neatsiejama mūsų svetainės funkcionavimo dalis. Pagrindinis mūsų slapukų tikslas yra 

pagerinti jūsų naršymą. Pavyzdžiui, jie yra naudojami įsiminti jūsų pasirinkimus (kalbą, šalį ir t. t.) naršant 

ir būsimiems apsilankymams. 

Slapukų sukaupta informacija taip pat mums leidžia patobulinti svetainę, numatant vartojimo srautą, 

svetainės pritaikymą individualiems vartotojų interesams, pagreitinti paieškas ir t. t. 

Tais atvejais, jei gauname jūsų informuotą sutikimą iš anksto, galime panaudoti slapukus, žymes ar kitus 

panašius prietaisus, kad gautume informacijos, kuri leistų rodyti iš mūsų svetainės, iš trečiųjų šalių 

svetainių ar bet kokiomis kitomis priemonėmis reklamą, paremtą jūsų naršymo įpročių analize. 

 

Kam šioje svetainėje slapukai yra NENAUDOJAMI? 

Naudojamuose slapukuose mes nesaugome konfidencialios asmeninės informacijos, tokios kaip jūsų 

adresas, slaptažodis, kredito ar debeto kortelės duomenys ir t. t. 

 

Kas naudojasi informacija, kuri yra saugoma slapukuose? 

Svetainėje sukaupta ir slapukuose saugoma informacija yra išskirtinai naudojama tik mūsų, išskyrus 

toliau nurodytus kaip „trečiosios šalies slapukai“, kurie yra naudojami ir kontroliuojami išorinių subjektų, 

kad pateikti reikalaujamas paslaugas, siekiant pagerinti mūsų paslaugas ir jūsų naršymo svetainėje 

patirtį. Pagrindinės priežastys, dėl kurių yra naudojami „trečiosios šalies slapukai“, yra gauti statistinius 

prieigos duomenis ir užtikrinti vykdomų operacijų mokėjimą. 

 

Kaip galiu išvengti slapukų naudojimo šioje svetainėje? 

Jei norite išvengti slapukų naudojimo šioje svetainėje, atsižvelgdami į anksčiau minėtus apribojimus, 

pirmiausia turite išjungti slapukų naudojimą savo naršyklėje ir tada ištrinti slapukus, išsaugotus 

naršyklėje, susijusius su šia svetaine. 

Galite naudoti šią parinktį išvengti slapukų naudojimo bet kuriuo metu. 

 

Kaip galiu išjungti slapukų naudojimą ir jų išvengti? 



Galite bet kuriuo metu apriboti, blokuoti arba ištrinti slapukus iš šios svetainės, pakeisdami savo 

naršyklės konfigūraciją, atlikdami toliau nurodytus veiksmus. Kadangi kiekvienos naršyklės nustatymai 

yra skirtingi, slapukai paprastai konfigūruojami „Nustatymų“ ar „Įrankių“ meniu. Išsamesnės 

informacijos apie slapukų konfigūravimą naršyklėje rasite „Pagalbos“ meniu pačioje naršyklėje. 

 

Kokius konkrečius slapukus naudoja ši svetainė ir kokiam tikslui? 

Toliau diagramoje pateikiami slapukai, žymės ir kitos panašios priemonės, naudojami šioje svetainėje, 

kartu su informacija apie kiekvieno iš jų paskirtį, trukmę ir valdymą (nuosavybės ir trečiųjų šalių). 

 

Techniniai ir pritaikyti asmeniniams poreikiams slapukai: identifikavimas ir autentifikavimas, naršymas, 
sąsajos personalizavimas, mėgstamiausi ir t. t.  

Šie slapukai skirti identifikuoti vartotojus seanso metu, apsaugoti vartotojus nuo pasikartojančių svetainės 
autentifikavimo procesų ir pasiūlyti seansų metu ar vėlesnių apsilankymų priminimus, taip pat ir anksčiau aplankytų 
puslapių, ir t. t. 

SLAPUKAI TIKSLAS TRUKMĖ 
ADMINISTRAVIMA

S 

Vartotojo 
identifikavimas 

Jie skirti identifikuoti ir autentifikuoti vartotoją. 
Juose taip pat saugomi techniniai vartotojo 
seanso duomenys, tokie kaip, pavyzdžiui, 
prisijungimui skirtas laikas, seanso 
identifikatorius ir t. t. 

Seanso Mūsų 

Seanso 
identifikavimas 

Nustato vartotojo http seansą. Būdingas visose 
tinklo programose nustatyti vartotojo peticijas 
seanso metu. 

Seanso Mūsų 

Naršymo statusas 
Leidžia sekti vartotojo naršymą (seanso pradžią, 
pagrindinį puslapį, pirmąjį apsilankymą, naršymą 
po puslapius, balsavimą ir t. t.). 

Seanso Mūsų 

Vartotojo 
pasirinkimai 

Šie slapukai saugo vartotojo pasirinktas seanso 
reikšmes, tokias kaip parduotuvė, kalba, valiuta, 
prekės, dydžiai ir t. t. 

Seanso Mūsų 

Mėgstamiausi ir 
naujausia veikla 

Šis prisimena vartotojo mėgstamus pasirinkimus 
(pvz., parduotuvės) arba jų pastarąją veiklą 
(parduotuvės ar prekės) vėlesniuose svetainės 
apsilankymuose. 

Nuolatinis Mūsų 

Pirkinių krepšelis 
Jie saugo informaciją apie mini pirkinių krepšelį, 
taip pat vartotojo prisijungimo informaciją, 
susijusią su šiuo krepšeliu. 

Seanso Mūsų 

Protokolai 
Tai leidžia atlikti pakeitimus tarp saugaus 
domeno (protokolo) (https) ir nesaugaus (http). 

Seanso Mūsų 

Dovanų sąrašas 
Šie slapukai saugo informaciją apie dovanų 
sąrašą. 

Seanso Mūsų 

Prekės failas 
Šių slapukų pagalba galima prekių faile naršyti 
tarp prekių. 

Seanso Mūsų 



WC_Dutti_view 
Mode 

Šie slapukai saugo informaciją apie svetainės 
peržiūros režimą. 

Nuolatinis Mūsų 

 

Slapukai, skirti naršymo analizei 

Šie slapukai renka bendrą informaciją apie vartotojo prisijungimus prie svetainės (bet ne jos turinio), siekiant suteikti 
mums vėliau apibendrintą šių prieigų informaciją statistikos tikslais. 

SLAPUKAI TIKSLAS TRUKMĖ 
ADMINISTRAVIMA

S 

Origin 
(WC_GASource) 

Šis slapukas parodo, iš kur lankytojas atėjo į šią 
svetainę, pavyzdžiui, ar iš produkto informacijos 
puslapio, ar iš paieškos sistemos, ar iš išorinės 
svetainės. 

Nuolatinis Mūsų 

Google Analytics 
(__utma, __utmb, 
__utmc, __utmz) 

Jie leidžia stebėti svetainę įrankio „Google 
Analytics“ pagalba, tai yra „Google“ paslauga, 
skirta rinkti informaciją apie vartotojų prieigą prie 
svetainės. Kai kurie iš išsaugotų vėlesnių 
analizių duomenų yra: vartotojo apsilankymų 
skaičius svetainėje, pirmojo ir paskutiniojo 
vartotojo apilankymo datos, apsilankymų trukmė, 
iš kokio puslapio vartotojas prisijungė prie 
svetainės, kokią paieškos sistemą naudojo 
prisijungti arba kokią nuorodą spsutelėjo, iš 
kokios šalies vartotojas prisijungė ir t. t 
Šių slapukų konfigūraciją lemia „Google Inc“ 
siūloma paslauga (Jungtinių Valstijų bendrovė), 
dėl šios priežasties siūlome susipažinti su 
„Google Analytics“ privatumo puslapiu, 
https://developers.google.com/analytics/devguid
es/collection/analyticsjs/cookie-usage, kad 
gautumėte daugiau informacijos apie 
naudojamus slapukus ir kaip juos išjungti 
(suprasdami, kad mes nesame atsakingi už 
trečiųjų šalių svetainės turinį arba tikrumą). 

Nuolatinis Trečiųjų šalių 

Naujienlaiškio 
konversijos žymė 

(susijusi su 
„Naujienlaiškio 

kampanijos 
slapukas“) 

Ši žymė, esanti užsakymo patvirtinimo puslapyje, 
yra naudojama tik tuo atveju, jei vartotojas yra 
užsisakęs svetainės naujienlaiškį ir jei buvo 
saugomas konkrečios kampanijos slapukas, 
kurio pavadinimas prasidės (cm.). Žymė kartu su 
naujienlaiškio kampanijos slapuku leidžia 
analizuoti vartotojo naršymą interneto svetainėje, 
siekiant gauti informacijos apie vartotojų 
konversijos rezultatus naujienlaiškio 
kampanijose. Kai kurie duomenys, naudojami 
naršymo analizei, yra: vartotojo ID informacija ir 
atlikto užsakymo kaina, susijusi su naujienlaiškio 
kampanija, iš kurios atėjo vartotojas. Žymės ir 
susijusių slapukų konfigūracija yra iš anksto 
nulemtos paslaugos, kurią siūlo mūsų paslaugos 
teikėjas. 

Nuolatinis Trečiųjų šalių 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage


Dispositivo origen 
(WC_ItxSource) 

 

Jis yra skirtas sužinoti, iš kokio įrenginio yra 
atliekamas pirkimas, pavyzdžiui, kad būtų galima 
nustatyti skirtumą tarp pirkimų, atliktų su 
parduotuvėje galimais įrenginiais, ir iš kitų 
įrenginių. 

Nuolatinis Mūsų 

 

Pirkimo analizės slapukai 

Šie slapukai leidžia rinkti informaciją apie įrenginį, iš kurio atliekamas pirkimas šioje svetainėje, siekiant patvirtinti, kad 
šios operacijos siūlo klientams pakankamas garantijas. Niekada šiuose slapukuose nesaugoma slapta informacija, 
tokia kaip kredito kortelės duomenys. 

SLAPUKAI TIKSLAS TRUKMĖ 
ADMINISTRAVIMA

S 

Purchase device 
(thx_guid) 

Jis leidžia identifikuoti tik įrenginį (AK, telefoną ir 
t. t.), iš kurio atliekami pirkimai šioje svetainėje, 
vėlesnei analizei, leidžiančiai pasiūlyti mūsų 
klientams pakankamas pirkimo operacijų 
garantijas. Šiame slapuke esanti informacija yra 
surinkta išorinės įmonės, atliekančios šią 
analizę. 

Nuolatinis Trečiųjų šalių 

 

 

Ši informacijos diagrama bus atnaujinama iš karto, kai tik pasikeis svetainėje siūlomos paslaugos. Tačiau 

dėl atnaujinimo gali laikinai nepavykti įtraukti slapuko, žymės ar kitos panašios priemonės į šią 

informacijos diagramą, nors jie visada bus įrenginiai su identiškais tikslais, kaip ir numatytų šioje 

schemoje. 

 

 


