Slapukų naudojimo sąlygos
1. Automatiniu būdu nerenkame ir nekaupiame jokios kitos informacijos, išskyrus tą, kuri
išsaugoma slapukų pagalba.
2. Slapukai – tai svetainių, kuriose lankėtės, sukurti failai. Jie skirti naršymo informacijai
(pvz., svetainės nuostatų arba profilio informacijai) saugoti. Slapukuose dažniausiai
pateikiama informacija apie svetainę, kuri juos atsiuntė, išsaugojimo laikas ir unikalus
numeris.
3. Juridinis asmuo, atsakingas už šios svetainės siunčiamus slapukus bei prieigą prie jų
surinktos informacijos, yra Vacys ir Vacys, MB (įmonės kodas 303064406, el.pašto
adresas info[eta]autodna.lt).
4. Slapukai naudojami šiems tikslams:
a) pasiūlyti personalizuotą naudojimo patirtį vartotojams ir surinkti informaciją apie
svetainės naudojimą. Slapukų naudojimas leidžia atpažinti tinklalapio naudotoją,
todėl suteikia galimybę rodyti aktualesnį, individualiems poreikiams pritaikytą
svetainės turinį;
b) kaupti statistinius duomenis, kurie leidžia suprasti, kaip lankytojai elgiasi
tinklalapyje. Vėliau duomenys naudojami svetainės struktūros ir turinio
gerinimui;
c) tinklalapio naudotojo prisjungimo duomenims išsaugoti. Kitą kartą jungiantis prie
svetainės nebereikės iš naujo suvedinėti prisijungimo vardo bei slaptažodžio.
5. Mūsų tinklalapis naudoja dviejų pagrindinių tipų slapukus: „sesijos“ (angl. session
cookies) ir „nuolatinius“ (angl. persistant cookies). „Sesijos“ slapukai – tai laikini failai,
saugomi galutinio paslaugos naudotojo įrenginyje ir ištrinami tuomet, kai naudotojas
atsijungia, palieka svetainę arba išjungia programinę įrangą (t.y. naršyklę). „Nuolatiniai“
slapukai saugomi galutinio paslaugos naudotojo įrenginyje ir ištrinami pagal juose
nurodytus parametrus arba tuomet, kai pats naudotojas juos ištrina iš savo kompiuterio.
6. Mūsų tinklalapis taip pat naudoja tokių tipų slapukus:
a) „būtinus“ slapukus, t.y. tokius, kurie leidžia pasinaudoti svetainėje įdiegtomis
paslaugomis ir funkcionalumais (pvz., naudotojo autentifikavimu);
b) saugumo užtikrinimui būtinus slapukus;

c) „veiklos“ slapukus, leidžiančius rinkti informaciją apie naudotojo tinklalapyje
atliktus veiksmus;
d) „funkcinius“ slapukus, leidžiančius „įsiminti“ naudotojo pasirinktus parametrus ir
naudotojo sąsajos konfigūraciją (pvz., naudotojo pasirinkta kalba, regionas, šrifto
dydis, tinklalapio dizainas ir t.t.)
e) „reklaminius“ slapukus, leidžiančius naudotojams rodyti tik jiems aktualų
reklamos turinį.
7. Daugeliu atveju naršymui skirta programinė įranga (t.y. interneto naršyklė) pagal
nutylėjimą leidžia saugoti slapukus galutinio naudotojo kompiuteryje. Tinklalapio
lankytojai patys gali bet kada pakeisti šiuos nustatymus. Naršyklę galima sukonfigūruoti
taip, kad visi slapukai būtų blokuojami, arba kad svetainės lankytojas būtų
informuojamas, kai tinklalapis nori atsiųsti slapukus. Išsamią informaciją, kaip keisti
slapukų naudojimo sąlygas, galite rasti savo naršyklės nustatymuose.
8. Šio tinklalapio operatorius informuoja, kad slapukų užblokavimas gali neigiamai įtakoti
kai kuriuos tinklalapio funkcionalumus.
9. Galutinio vartojo kompiuteryje išsaugoti slapukai gali būti pateikti tiek Vacys ir Vacys,
MB, tiek ir įmonės partnerių bei reklamdavių.

