
Slapukų naudojimo politika 
 

„Danone“ siekia atvirai ir skaidriai informuoti, kaip mes naudojame slapukus ir ką tai reiškia Jums. Kai 

kurie mūsų naudojami slapukai yra būtini mūsų svetainės veikimui, tačiau taip pat yra slapukų, kurių Jūs 

galite nepriimti arba kuriuos Jūs galite išjungti. 

Mes siekiame suteikti Jums pakankamą informaciją apie mūsų naudojamus slapukus tam, kad 

remdamiesi ja galėtumėte pasirinkti, kokią informaciją mums suteikti. 

Jeigu Jums kils kokių nors papildomų klausimų ar pastabų, prašome susisiekti su mumis per mūsų 

kontaktinės informacijos puslapį [http://www.nutricia.lt/page,6,kontaktai.html]. 

Kas yra slapukai? 
Slapukas yra nedidelis failas, kuris išsaugomas Jūsų kompiuteryje ar mobiliajame įrenginyje. Jis Jūsų 

įrenginiui priskiria unikalų identifikatorių, dėl kurio interneto svetainė gali kurį laiką atsiminti Jūsų 

veiksmus ir pasirinkimus (pavyzdžiui, vietą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis). Dėl to Jums 

nereikia iš naujo suvesti informacijos kiekvieną kartą lankantis svetainėje arba naršant jos puslapiuose. 

Slapukai taip pat gali padėti naršymą svetainėje pritaikyti Jūsų poreikiams. 

Ne visuose slapukuose yra asmens duomenų, tačiau tais atvejais, kai jų yra, mes šią informaciją 

tvarkysime kaip asmens duomenis, kaip numatyta mūsų Privatumo apsaugos taisyklėse 

[http://www.nutricia.lt/files/gdpr/privacy.pdf]. Kai slapukų renkama informacija yra susijusi su Jūsų 

paskyra arba kita kontaktine informacija, tokią informaciją mes taip pat tvarkome kaip asmens 

duomenis. 

Slapukų rūšys 
Pagrindinės dvi slapukų rūšys yra ilgalaikiai slapukai ir seanso slapukai. Ilgalaikiai slapukai Jūsų įrenginyje 

išlieka tol, kol jie ištrinami rankiniu būdu arba automatiškai. Seanso slapukai Jūsų įrenginyje išlieka kol 

uždaromas naršyklės langas ir jie ištrinami automatiškai. 

Kodėl mes naudojame slapukus? 
Apskritai mes galime naudoti slapukus dėl kelių priežasčių: Mes naudojame: 

 Slapukus, kurių būtinai reikia tam, kad svetainė veiktų, ir tam, kad Jūs galėtumėte naudotis mūsų 

teikiamomis paslaugomis. 

 Slapukus, kurie renka duomenis, susijusius su mūsų svetainės naudojimu ir jos veikimu. Mes šią 

informaciją naudojame savo interneto produktų ir paslaugų gerinimui. 

 Slapukus, kurie leidžia mums pritaikyti naršymą mūsų svetainėje pagal Jūsų poreikius ir padaryti 

jį kiek įmanoma patogesnį. Šie slapukai saugo informaciją apie tokius Jūsų pasirinkimus kaip, 

pavyzdžiui, teksto dydis, kalba ir ekrano skiriamoji geba. 

 Slapukus, kuriuos trečiosios šalys įdiegia paslaugų teikimo gerinimui (pavyzdžiui, socialinės 

medijos slapukai) arba reklamos tikslais. 

Toliau pateikiame daugiau informacijos apie mūsų naudojamų slapukų rūšis. 

http://www.nutricia.lt/page,6,kontaktai.html
http://www.nutricia.lt/files/gdpr/privacy.pdf


Analitiniai ir veikimą gerinantys slapukai 
Šie slapukai padeda mums išmatuoti svetainės lankomumą, kad galėtume nustatyti, kuriose mūsų 

svetainės vietose buvo lankomasi. Šiuos duomenis naudojame tam, kad išsiaiškinę lankytojo įpročius 

galėtume patobulinti savo interneto produktus ir paslaugas. Mes galime registruoti IP adresus (t.y. prie 

interneto prijungtų kompiuterių elektroninius adresus), kad galėtume analizuoti tendencijas, 

administruoti interneto svetainę, stebėti vartotojų judėjimą svetainėje ir rinkti pagrindinę demografinę 

informaciją.  

Šie slapukai nėra būtini svetainės veikimui ir prieš juos įdiegdami mes visada prašysime Jūsų sutikimo. 

Jūs galite bet kada atšaukti savo sutikimą. Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą. 

Veikimą gerinančių slapukų sąrašas  

Paskirtis Renkamų duomenų 
rūšis 

Slapuko pavadinimas Kiek laiko slapukas 
yra saugomas? 

Vartotojų diferenciacija Laikas praleistas 
puslapio svetainėje, IP 
adresas, demografiniai 
duomenys, geografinė ir 
kompiuterinės įrangos 
informacija 

_ga 2 metus 

Vartotojų ir jų naršymo 
sesijų puslapių nuorodų 
diferenciacija 

Svetainių naršymo 
istorija 

_gid 24 valandas 

Naudojama valdyti 
duomenų perdavimo 
vėlavimus 

Nėra surinktų duomenų _gat  
1 minutę 

 

Funkciniai slapukai 
Šie slapukai leidžia mums atpažinti Jūsų kompiuterį ir pasisveikinti su Jumis kiekvieną kartą Jums vėl 

apsilankius svetainėje bei netrukdyti Jūsų prašant užsiregistruoti arba prisijungti. 

Šie slapukai nėra būtini svetainės veikimui, bet dėl jų naršymas svetainėje tampa patogesnis. Prieš juos 

įdiegdami mes visada prašysime Jūsų sutikimo. Jūs galite bet kada atšaukti savo sutikimą. Daugiau 

informacijos rasite paspaudę šią nuorodą. 

Funkcinių slapukų sąrašas  

Paskirtis Renkamų duomenų 
rūšis 

Slapuko pavadinimas (ar 
mes norime tai 
įtraukti?) 

Kiek laiko slapukas 
yra saugomas? 

Palaikymas prisijungimui 
prie administratoriaus 
darbalaukio 

Nėra surinktų duomenų Sistema Amžinai 

 



Trečiųjų šalių slapukai 
Tai slapukai, kuriuos trečiosios šalys mūsų svetainėje naudoja mūsų vardu. Slapukai leidžia mums kitose 

svetainėse pateikti pagal asmeninius poreikius pritaikytą reklamą, kuri parenkama remiantis tokia 

informacija apie Jus kaip mūsų svetainėje Jūsų peržiūrėti puslapiai. Mūsų svetainėse taip pat gali būti 

naudojami trečiųjų šalių paslaugų teikėjų, pavyzdžiui, socialinių medijų, slapukai.  

Mes neperduodame jokių asmens duomenų tretiesiems asmenims, kurie naudoja slapukus mūsų 

svetainėje. Vis dėlto, trečiosios šalys gali spręsti, kad vartotojai, kurie naudojasi interaktyviomis 

funkcijomis arba paspaudžia mūsų svetainėje rodomą pagal privačius poreikius pritaikytą reklamą ar 

turinį, patenka į tą grupę, kuriai reklama arba turinys yra tiesiogiai skirti. Mes neturime prieigos ir 

negalime kontroliuoti slapukų arba kitų funkcijų, kurias gali naudoti reklamuotojai ir trečiųjų šalių 

svetainės. Šių trečiųjų asmenų informacijos naudojimo praktika nepatenka į mūsų Privatumo apsaugos 

taisyklių arba Slapukų naudojimo taisyklių taikymo sritį. Norėdami gauti daugiau informacijos apie jų 

privatumo apsaugos praktiką, susisiekite su jais tiesiogiai. 

Šie slapukai nėra būtini svetainės veikimui ir prieš juos įdiegdami mes visada prašysime Jūsų sutikimo. 

Jūs galite bet kada atšaukti savo sutikimą. Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą. 

Trečiųjų šalių slapukų sąrašas  

Peržiūrėkite "Našumo slapukus" ("Google Analytics") 

Jūsų pasirinkimai 
Jūs galite riboti slapukų gavimą ar išjungti slapukus ar netgi ištrinti Jūsų įrenginyje jau įrašytus slapukus. 

Tokiu atveju gali būti taip, kad nebeturėsite galimybės pasiekti tam tikras mūsų svetainės sritis ir mes 

galvosime, kad Jūs niekada prieš tai nesilankėte mūsų svetainėje, todėl vėl rodysime Jums pranešimą 

apie naudojamus slapukus ir prašysime Jūsų sutikimo įdiegti slapukus. 

Mūsų svetainėje yra įdiegtas įrankis, kuris padės Jums tvarkyti slapukus. Šį įrankį galima rasti paspaudus 

nuorodą „Mano asmeninės slapukų nuostatos“ [http://nutricia.lt/?cpsettings]. 

Jūs taip pat galite riboti slapukų gavimą arba išjungti slapukus keisdami savo naršyklės nuostatas. 

Konkrečią informaciją apie slapukų nustatymų valdymą galite rasti pasinaudoję savo naršyklės pagalbos 

funkcija.  

Kaip galite su mumis susisiekti 
Jeigu turėsite kokių nors klausimų, pastabų ar nusiskundimų dėl slapukų, susisiekite su mumis per mūsų 

kontaktinės informacijos puslapį [http://www.nutricia.lt/page,6,kontaktai.html]. 

 

http://nutricia.lt/?cpsettings
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