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Slapukai
Slapukai
Kad ši svetainė tinkamai veiktų, kartais į jūsų įrenginį ji įrašo mažas duomenų rinkmenas, vadinamuosius slapukus. Tą patį daro ir dauguma didžiųjų interneto
svetainių.
Kas yra slapukai?
Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kurią svetainė jums joje apsilankius išsaugo jūsų kompiuteryje arba judriojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė
gali tam tikrą laiką „atsiminti“ jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), o jums nereikia jų iš naujo
įvedinėti kaskart lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.
Kaip naudojame slapukus?
Kai kuriuose mūsų puslapiuose naudojami slapukai, kad naršyklė galėtų įsiminti jūsų pageidaujamas rodymo parinktis, pavyzdžiui, kalbą bei dinaminių formų
funkcijoms tinkamai veikti būtinus duomenis. Visi šie slapukai įrašomi lankantis svetainėje.
Kad interneto svetainė galėtų veikti, nebūtina leisti naudoti šiuos slapukus, bet tai padarius naršyti jums bus paprasčiau. Galite ištrinti arba blokuoti slapukus,
bet tokiu atveju kai kurios šios svetainės funkcijos gali neveikti taip, kaip numatyta.
Slapukus taip pat saugo organizacijos priemonė „Europa Analytics“, matuojanti Europos Komisijos interneto svetainių portale EUROPA veiksmingumą ir
efektyvumą.
Su slapukais susijusi informacija nenaudojama jūsų tapatybei nustatyti, o surinktus duomenis apie naudojimąsi svetaine visiškai kontroliuojame. Šie slapukai
nenaudojami jokiais kitais nei pirmiau aprašytieji tikslais.
Kaip kontroliuoti slapukus?
Jei pageidaujate, galite kontroliuoti ir (arba) ištrinti slapukus. Išsamesnės informacijos pateikiama adresu AllAboutCookies.org. Galite ištrinti visus jūsų
kompiuteryje jau esančius slapukus, o daugumą naršyklių nustatyti taip, kad slapukai nebūtų įrašomi jūsų įrenginyje. Tačiau tokiu atveju jums gali reikėti
rankiniu būdu pakeisti kai kurias parinktis kaskart, kai lankysitės interneto svetainėje, o kai kurios paslaugos ir funkcijos gali neveikti.
Paskutinis naujinimas: 03/02/2017
Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija
neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama
teisiniame pranešime.

