ASOCIACIJOS „GS1 LITHUANIA“ SLAPUKŲ POLITIKA
Šioje Slapukų politikoje yra paaiškinama kas yra slapukai ir kokius slapukus naudoja Asociacija GS1
Lithuania (toliau – mes, Asociacija), adresas – Vašingtono a. 1, LT-01108 Vilnius, Lietuva, juridinio
asmens kodas 302642800, kada Jūs lankotės mūsų svetainėje https://www.gs1lt.org/ (toliau –
Svetainė), kokia informacija renkama naudojant slapukus ir kaip ji yra naudojama.
I. Bendra informacija apie slapukus
Slapukai ir kitos panašios technologijos (angl. cookies) – tai maži tekstiniai failai, kurie yra įrašomi į
Jūsų įrenginį, kai Jūs apsilankote mūsų Svetainėje. Slapukų pagalba interneto svetainė atpažįsta
naudotojo įrenginį (pvz., naudotojui kitą kartą apsilankius toje pačioje interneto svetainėje), taip pat
slapukai gali būti naudojami siekiant nustatyti naudotojo elgesį, įpročius internete ir pan. Taip pat
galime naudoti kitas panašias technologijas, tokias kaip žiniatinklio švyturiai, žymos, scenarijai,
pikseliai, vietinė saugykla ir kt. (šios technologijos Slapukų politikoje vadinamos „slapukais“).
Išsamesnę informaciją apie slapukus galite rasti adresu: https://www.allaboutcookies.org/
II. Tikslai, kuriais naudojame slapukus
Yra skirtingų tipų slapukų. Viena dalis slapukų yra naudojami tiesiogiai mūsų Svetainės, kita dalis trečiųjų šalių, kurios talpina slapukus mūsų Svetainėje. Tiesiogiai mūsų Svetainės naudojami slapukai
– vadinamieji “pirmosios šalies slapukai”, yra mūsų Svetainės sukuriami slapukai. Juose išsaugotą
informaciją gali perskaityti tik mūsų Svetainė. “Trečiosios šalies slapukai“ – tai slapukai, kurie
talpinami mūsų Svetainėje mums naudojantis išorės paslaugomis.
Kai kurie mūsų naudojami slapukai yra įdiegiami Jūsų įrenginyje tik naršymo Svetainėje sesijos metu,
tokie slapukai yra vadinami „sesijos slapukais“. Šie slapukai automatiškai nustoja galioti, pasibaigus
lankytojo sesijai ir uždarius internetinę naršyklę. Kita slapukų rūšis, žinoma kaip „nuolatiniai
slapukai“ susideda iš tekstinio failo, kurį interneto serveris siunčia į interneto naršyklę, ir kuris
saugomas interneto naršyklėje iki galiojimo pabaigos (nebent lankytojas ištrins jį anksčiau negu
baigsis galiojimas).
Svetainėje mes naudojame slapukus su tikslu tobulinti ir gerinti svetainės lankytojų patirtį.
III. Svetainėje naudojami slapukai
Mūsų Svetainėje veikia 4 rūšių slapukai:
•

•

•

techniniai (būtinieji) slapukai – padeda Svetainės lankytojui rodyti Svetainę ir jos turinį,
padeda užtikrinti Svetainės funkcionalumą. Techniniai slapukai būtini tinkamam Svetainės
funkcionalumui ir jų naudojimui svetainės lankytojo sutikimo nereikia;
funkciniai slapukai – naudojami siekiant padėti svetainės lankytojui naudotis Asociacijos
interneto svetaine, prisiminti naršymo metu atliktus pasirinkimus ir pageidavimus. Funkciniai
slapukai nėra būtini, kad interneto svetainė galėtų pilnai funkcionuoti, tačiau jie prideda
funkcionalumo ir pagerina Jūsų naudojimosi Asociacijos interneto svetaine patirtį;
analitiniai slapukai – šie slapukai analizuoja mūsų Svetainės prieinamumą, naudojimą arba
veikimą tam, kad galėtume Jums pasiūlyti geresnę naudotojo patirtį ir tvarkyti, valdyti bei
nuolat tobulinti mūsų Svetainę. Analitiniai slapukai leidžia mums geriau suprasti mūsų
Svetainės lankytojus, tuo pačiu tai suteikia galimybę tobulinti turinio pateikimo būdą arba
pagerinti Svetainės veikimą, suvaldant galimas klaidas Svetainėje. Mes naudojame „Google
Analytics“, svetainės analitikos paslaugą, kuri leidžia analizuoti mūsų Svetainės naudojimą.

•

Duomenys, surinkti naudojantis „Google Analytics“ yra žinomi kaip „svetainės metrika“
(angl. site metric“) arba „analitika“ (angl. analytics). „Google Analytics“ yra svetainės
analitikos paslauga teikiama „Google Inc.“ („Google“). „Google Analytics“ naudoja
slapukus, kurie leidžia nustatyti Svetainės lankytojų elgesį. „Google“ kaupia tokią statistiką,
kuri leidžia mums susidaryti nuomonę apie Svetainės lankytojų naudojimąsi Svetaine;
komerciniai (tiksliniai arba reklaminiai) slapukai – naudojami siekiant pateikti
suasmenintą reklama Asociacijos interneto svetainės lankytojui. Tai vadinama „pakartotine
rinkodara“, kuri pagrįsta naršymo veiksmais, pavyzdžiui, Jūsų ieškotomis, peržiūrėtomis
prekėmis ir/ar paslaugomis.

Daugiau informacijos apie mūsų naudojamus slapukus galite rasti žemiau lentelėje:

Slapuko rūšis

Tikslas

Galiojimas

CONSENT

Šis slapukas naudojamas
norint
nustatyti,
ar
lankytojas pažymėjo /
priėmė
rinkodaros
kategoriją
slapukų
pranešime. Šis slapukas
yra būtinas, kad svetainė
atitiktų BDAR (teikėjas –
google.com).

2 metai

CONSENT

Šis slapukas naudojamas
norint
nustatyti,
ar
lankytojas pažymėjo /
priėmė
rinkodaros
kategoriją
slapukų
pranešime. Šis slapukas
yra būtinas, kad svetainė
atitiktų BDAR (teikėjas –
youtube.com).

2 metai

JSESSIONID

Šis slapukas išsaugo
vartotojų būsenas visose
puslapio užklausose.

Sesija

twk_idm_key

Šis
slapukas
leidžia
svetainei
atpažinti
lankytoją,
kad
būtų
optimizuotas
pokalbių
dėžutės funkcionalumas.

Sesija

wp-wpml_current_language

Šis slapukas nurodo šalies
kodą, kuris nustatomas
pagal vartotojo IP adresą.
Naudojamas
nustatyti
vartotojui tinkamą kalbą.

Sesija

cookiesession1

Šis
slapukas
nustato
vartotojo ID. Tai padeda
suskaičiuoti
konkrečių
svetainės
lankytojų
skaičių.

1 metai

_ga

Šis slapukas registruoja
unikalų
ID,
kuris
naudojamas statistiniams
duomenims
generuoti,
apie tai, kaip lankytojas
naudojasi svetaine.

2 metai

_gat

Šis slapukas naudojamas
„Google
Analytics“
užklausos
spartumui
užtikrinti.

1 diena

_gid

Šis slapukas registruoja
unikalų
ID,
kuris
naudojamas statistiniams
duomenims
generuoti,

1 diena

apie tai, kaip lankytojas
naudojasi svetaine.

TawkConnectionTime

Šis
slapukas
leidžia
svetainei
atpažinti
lankytoją,
kad
būtų
optimizuotas
pokalbių
dėžutės funkcionalumas.

Sesija

_fbp

Šį
slapuką
naudoja
„Facebook“, kad pateiktų
reklaminius
produktus,
pvz., pasiūlymus realiu
laiku iš trečiųjų šalių
reklamuotojų.

3 mėnesiai

fr

Šį
slapuką
naudoja
„Facebook“, kad pateiktų
reklaminius
produktus,
pvz., pasiūlymus realiu
laiku iš trečiųjų šalių
reklamuotojų.

3 mėnesiai

tr

Šį
slapuką
naudoja
„Facebook“, kad pateiktų
reklaminius
produktus,
pvz., pasiūlymus realiu
laiku iš trečiųjų šalių
reklamuotojų.

Sesija

VISITOR_INFO1_LIVE

Šis
slapukas
bando
nustatyti
vartotojų
informacijos pralaidumą
svetainėse su integruotais
„Youtube“ vaizdo įrašais.

179 dienos

YSC

Šis slapukas registruoja
unikalų
ID,
siekiant
nustatyti vartotojo matytų
„Youtube“ vaizdo įrašų
statistiką.

Sesija

yt.innertube::requests

Šis slapukas registruoja
unikalų
ID,
siekiant
nustatyti vartotojo matytų
„Youtube“ vaizdo įrašų
statistiką.

Nuolatinis

yt.innertube::nextId

Šis slapukas registruoja
unikalų
ID,
siekiant
nustatyti vartotojo matytų
„Youtube“ vaizdo įrašų
statistiką.

Nuolatinis

ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY

Šis slapukas talpina
vartotojo vaizdo įrašų
grotuvo
nuostatas,
naudojant
įterptąjį
„Youtube“ vaizdo įrašą.

Nuolatinis

yt-remote-cast-available

Šis slapukas talpina
vartotojo vaizdo įrašų
grotuvo
nuostatas,
naudojant
įterptąjį
„Youtube“ vaizdo įrašą.

Sesija

yt-remote-cast-installed

Šis slapukas talpina
vartotojo vaizdo įrašų
grotuvo
nuostatas,
naudojant
įterptąjį
„Youtube“ vaizdo įrašą.

Sesija

yt-remote-connected-devices

Šis slapukas talpina
vartotojo vaizdo įrašų
grotuvo
nuostatas,
naudojant
įterptąjį
„Youtube“ vaizdo įrašą.

Nuolatinis

yt-remote-device-id

Šis slapukas talpina
vartotojo vaizdo įrašų
grotuvo
nuostatas,
naudojant
įterptąjį
„Youtube“ vaizdo įrašą.

Nuolatinis

yt-remote-fast-check-period

Šis slapukas talpina
vartotojo vaizdo įrašų
grotuvo
nuostatas,
naudojant
įterptąjį
„Youtube“ vaizdo įrašą.

Sesija

yt-remote-session-app

Šis slapukas talpina
vartotojo vaizdo įrašų
grotuvo
nuostatas,
naudojant
įterptąjį
„Youtube“ vaizdo įrašą.

Sesija

yt-remote-session-name

Šis slapukas talpina
vartotojo vaizdo įrašų
grotuvo
nuostatas,
naudojant
įterptąjį
„Youtube“ vaizdo įrašą.

Sesija

Trečiųjų šalių svetainių slapukai
Mūsų Svetainėje gali būti rodomas išorinių paslaugų teikėjų, tokių kaip „YouTube“, „Facebook“,
„Twitter“, „LinkedIn“, naudojamas mygtukas „Patinka“ arba nuoroda į šias svetaines. Šių trečiųjų
šalių slapukų politika bus taikoma, kai peržiūrėsite turinį spustelėdami minėtą mygtuką arba pateiktą
nuorodą. Daugiau informacijos apie šių minėtų šalių slapukų politikas galite rasti čia:
https://www.facebook.com/policies/cookies/

https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
Mūsų svetainėje gali būti nuorodų į kitas trečiųjų šalių interneto svetaines. Mes nekontroliuojame,
kaip slapukus talpina trečiųjų šalių internetinės svetainės, net jeigu esate nukreipiami į jas iš mūsų
Svetainės. Tad jei paspaudę nuorodą iš mūsų Svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte
atskirai pasidomėti jų naudojamais slapukais.
Mūsų Svetainėje naudojami slapukai gali perduoti surinktus duomenis į trečiąsias šalis, įskaitant ir
Jungtines Amerikos Valstijas. Norėdami susipažinti kaip tvarkome Jūsų duomenis ir kokiu pagrindu
galime perduoti Jūsų duomenis, siūlome perskaityti mūsų Privatumo Politiką.
IV. Slapukų atsisakymas, blokavimas
Yra daug būdų, kaip Jūs galite valdyti slapukus:
1) Slapukų nustatymai mūsų Svetainėje
Norėdami kontroliuoti mūsų naudojamus slapukus, Jūs galite pasirinkti slapukų nustatymus
informavimo eilutėje prieš pradėdami naršyti mūsų Svetainėje.
Informavimo eilutėje, Jūs galite kontroliuoti visus mūsų Svetainėje talpinamus slapukus, išskyrus
privalomuosius slapukus.
Norėdami atnaujinti arba pakeisti savo sutikimą dėl slapukų spauskite čia.
2) Jūsų naršyklės nustatymai
Dauguma naršyklių leidžia pakeisti Jūsų naudojamų slapukų nustatymus. Tam, kad būtų aiškiau, kaip
naudojami šie nustatymai, žemiau pateiktos nuorodas gali būti naudingos, tačiau bet kokiu atveju, Jūs
galite naudoti „Pagalbos“ funkciją savo naršyklėje norėdami gauti dar daugiau informacijos:
1. Slapukų nustatymai „Internet Explorer“ naršyklėje - https://support.microsoft.com/engb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies ;
2. Slapukų nustatymai „Firefox“ naršyklėje - https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhancedtracking-protection-firefox-desktop?redirectlocale=en-US&redirectslug=enable-and-disablecookies-website-preferences ;
3. Slapukų nustatymai „Chrome“ naršyklėje –
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en .

Jei ištrinsite slapukus, visi šių slapukų kontroliuojami nustatymai bus ištrinti ir juos reikės sukurti iš
naujo, kai vėliau lankysitės mūsų Svetainėje. Be privalomųjų slapukų mūsų Svetainė gali veikti
netinkamai.
V. Kaip galite su mumis susisiekti?
Jei dėl šioje Slapukų politikoje pateiktos informacijos Jums iškiltų klausimų, komentarų ar prašymų,
prašome susisiekti su mumis siunčiant el. laišką adresu gs1@gs1lt.org arba raštu Vašingtono a. 1,
LT-01108 Vilnius, Lietuva.
VI. Bendrosios nuostatos

Mes nuolat dirbame tam, kad pagerinti ir patobulinti savo paslaugas, todėl kartas nuo karto galime
pakeisti šią Slapukų politiką. Naujausią ir aktualiausią Slapukų politikos versiją visada rasite mūsų
Svetainėje.

