SLAPUKŲ PRANEŠIMAS
Akcinė bendrovė Lietuvos paštas, juridinio asmens kodas 121215587, registracijos adresas J.
Jasinskio g. 16, 03500 Vilnius (toliau – Bendrovė arba mes), įsipareigoja užtikrinti svetainės
lankytojų (toliau – Lankytojai arba Jūs) asmeninės informacijos saugumą ir teisių apsaugą Jums
naudojantis mūsų internetine svetaine (toliau – Svetainė) ir jos turiniu.
Jums lankantis Svetainėje, Bendrovė arba Bendrovės įgaliotieji paslaugų teikėjai pasitelkia įvairių
technologijų duomenims išsaugoti tam, kad Lankytojų naudojimasis Svetaine būtų patogesnis ir
saugesnis, o siūlomos paslaugos – aktualesnės.
Šis slapukų pranešimas yra skirtas tam, kad Lankytojai sužinotų daugiau informacijos apie
Svetainėje naudojamas technologijas ir kaip Bendrovė jas naudoja.
1. BENDROJI INFORMACIJA APIE SLAPUKUS
Svetainėjemes naudojame slapukus (angl. cookies). Jie leidžia Svetainės veikimą pritaikyti Jūsų
poreikiams, taip pat palengvina naršymą ir naudojimąsi Svetaine.
Slapukai – kas tai?
Slapukai yra nedideli failai, kuriuos lankantis mūsų Svetainėje Jūsų internetinė naršyklė įkelia į
Jūsų kompiuterį, planšetę arba kitą išmanųjį įrenginį. Slapukai leidžia Svetainei išsaugoti tokius
duomenis kaip:
-

prisijungimo duomenys (prisijungiančio įrenginio IP adresas, prisijungimo laikas,
miestas, iš kurio jungiamasi);

-

naršyklės tipas;

-

duomenys apie tai, kaip Jūs naršote Svetainėje (kokiose sekcijose lankotės, kokiomis
paslaugomis ar prekėmis domitės).

Ko siekiame slapukais?
Naudodami slapukus mes siekiame:
-

užtikrinti efektyvų ir saugų Svetainės veikimą: mes naudojame slapukus palaikyti
mūsų saugumo funkcijoms, jos padeda aptikti ir nustatyti netinkamo elgesio atvejus
mūsų Svetainėje;

-

gerinti Svetainės veikimą: stebėdami slapukų naudojimą galime gerinti Svetainės ir
elektroninių paslaugų veikimą, plėtoti esamas paslaugas, tobulinti funkcionalumą;

-

atpažinti sugrįžtančius Svetainės Lankytojus: slapukai padeda parodyti tinkamą
informaciją Lankytojams, taip pat išvengti pakartotinės registracijos ir anketų pildymo
nuolatiniams Lankytojams;

-

analizuoti Jūsų įpročius, kad Svetainės veikimas būtų patogus, efektyvus ir atitiktų Jūsų
poreikius bei lūkesčius, pavyzdžiui, užtikrinant, kad Jūs nesunkiai rastumėte viską, ko
ieškote;

-

išmatuoti į mūsų Svetainęsiunčiamos informacijos ir duomenų srautus: mes naudojame
slapukus statistinių duomenų apie Svetainėje apsilankiusių naudotojų skaičių ir
naudojimąsi elektroninėmis paslaugomis kaupimui;

-

tikslinei rinkodarai, reklamai: naudodami slapukus mes galime rinkti informaciją tam,
kad teiktume tam tikrai naršyklei skirtą reklamą ar turinį, sukurti skirtingas tikslines
grupes; mes galime naudoti slapukus tam, kad parodytume tinkamą reklamą tiek mūsų
Svetainėje, tiek už jos ribų.

2. SVETAINĖJE NAUDOJAMI SLAPUKAI
Jums apsilankius Svetainėje, gali būti sukurti ilgalaikiai slapukai, kurie lieka Jūsų kompiuteryje
po Jūsų apsilankymo Svetainėje ir bus naudojami Jums vėl apsilankius mūsų Svetainėje (jie galioja
ir nėra ištrinami Jums baigus naršyti Svetainėje), ir (ar) trumpalaikiai (seanso) slapukai, kurie
yra ištrinami Jums baigus naršyti Svetainėje.
Savo sutikimą galite išreikšti paspaudę mygtuką „Sutinku“ Svetainės puslapio viršuje ar apačioje
iškylančioje slapukų juostoje. Tęsdami naršymą Svetainėje po slapukų juostos iškilimo Jūs taip
pat sutinkate su šiame pranešime įtvirtintomis slapukų naudojimo sąlygomis.
Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad būtinieji slapukai yra naudojimosi Svetaine sąlyga. Jei
atsisakysite šių slapukų, negalime būti tikri, kaip ir ar iš viso veiks mūsų Svetainė.
Žemiau išvardijame pagrindinius Svetainėje naudojamus slapukus pagal jų rūšis, renkamus
duomenis ir galiojimo laikotarpį.
2.1.

Bendrovės naudojami slapukai

Būtinieji slapukai
Šie slapukai Svetainėje yra būtini tam, kad Jūs galėtumėte naršyti ir naudotis Svetainės
funkcijomis, pvz., įsiminti formose įvestą informaciją seanso metu, gauti priėjimą prie apsaugotų
mūsų Svetainės vietų. Be šių slapukų taptų neįmanoma teikti tam tikras Svetainės paslaugas, ji
veiktų ne taip sklandžiai, kaip turėtų.

Funkciniai slapukai
Naudodami šiuos slapukus Lankytojai gali išvengti nustatymų keitimų kaskart apsilankius
Svetainėje. Šie slapukai padeda įsiminti Jūsų pasirinkimus ir nustatymus (pvz., kalbos ar laiko
zonos). Dėl šių slapukų Lankytojai išvengia nustatymų pasikeitimo kiekvieną kartą apsilankius
Svetainėje.
Analitiniai slapukai
Analitiniai slapukai mums parodo, ar Lankytojas jau buvo lankęsis Svetainėje. Šie slapukai padeda
mums sekti naudotojų skaičių ir jų apsilankymo periodiškumą. Šie slapukai renka informaciją apie
Svetainės naudojimą ir padeda tobulinti svetainės veikimą. Pavyzdžiui, analitiniai slapukai gali
parodyti, kuriuose puslapiuose lankomasi dažniausiai, padėti registruoti Svetainėje vykstančius
nesklandumus ir pan.
Reklaminiai, tikslinės rinkodaros slapukai
Šie slapukai mums leidžia užfiksuoti Jūsų apsilankymą mūsų Svetainėje, puslapiuose, kuriuos
lankėtės prieš tai, ir nuorodas, kurias sekėte. Mes galime naudoti šią informaciją tam, kad reklama,
kuri bus rodoma, atitiktų Jūsų interesus. Reklaminiai ir tikslinės rinkodaros slapukai mums leidžia
žinoti, ar jau matėte konkrečią reklamą arba tam tikro tipo reklamą, ir kiek laiko praėjo nuo tada,
kai ją matėte.
Galime naudoti kitų asmenų nustatytus slapukus, kad galėtume pateikti tiksliau Jums pritaikytą
reklamą. Jie taip pat naudojami tam, kad tam tikras reklamas matytumėte tik tam tikrą kartų skaičių
ir kad tai padėtų matuoti reklamos efektyvumą.
Visa informacija apie šiuos skirtingose Bendrovės Svetainėse naudojamus slapukus, jų paskirtį,
galiojimą bei naudojamus duomenis pateikiama šiose lentelėse:
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Trečiųjų asmenų naudojami slapukai

Trečiųjų asmenų reklaminiai slapukai – kai kurie skelbimai, kuriuos matote Svetainėje, yra
pateikti kitų asmenų. Kai kurie iš šių subjektų naudoja savo pačių slapukus analizuodami, kiek
žmonių matė konkretų skelbimą arba kiek žmonių matė jį daugiau negu vieną kartą. Tokius
slapukus kuriančios bendrovės taiko savo parengtą naudojimo tvarką, tad mes neturime jokios
įtakos tokių slapukų kūrimui ar jų saugojimui. Mes Jums rekomenduojame atskirai pasidomėti tų
bendrovių privatumo ar slapukų politika, patalpintąją galima rasti jų internetiniuose tinklalapiuose.
Kiti trečiųjų asmenų slapukai – kai kuriuose Svetainių puslapiuose kiti subjektai (pavyzdžiui,
socialinių tinklų valdytojai) taip pat gali naudoti savo pačių anoniminius slapukus, skirtus tam,
kad jų sukurtos programos ar mobiliosios programėlės būtų pritaikytos prie Jūsų poreikių.

Dėl slapukų veikimo specifikos mūsų tinklalapis neturi prieigos prie šių slapukų perduodamos
informacijos, lygiai kaip ir kiti subjektai neturi prieigos prie mūsų nustatomais slapukais renkamos
informacijos.
Svarbiausi trečiųjų asmenų slapukai, naudojami Bendrovės Svetainėse:
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Mes naudojame „Google, Inc.“ teikiamą žiniatinklio analizės paslaugą „Google Analytics“.
„Google Analytics“ surinkta informacija yra perduodama ir saugoma „Google“. „Google“ gali
perduoti „Google Analytics“ surinktą informaciją trečiosioms šalims, kai to reikalaujama pagal
įstatymą arba kai tos trečiosios šalys tvarko informaciją „Google“ vardu.
Mes Jums rekomenduojame atskirai pasidomėti „Google“ privatumo ir slapukų politika.
3. SLAPUKŲ ATSISAKYMAS, JŲ BLOKAVIMAS

Daugelis internetinių naršyklių yra nustatytos taip, kad automatiškai priimtų slapukus. Lankytojai
savo nuožiūra gali užblokuoti arba ištrinti slapukus ir panašius unikalius identifikatorius, jeigu tai
jiems leidžia jų naršyklės ar įrenginio nustatymai.
Vis dėlto atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad būtinieji slapukai ir analitiniai slapukai yra
naudojimosi Svetaine sąlyga. Jei atsisakysite šių slapukų, negalime būti tikri, kaip ir ar iš viso
veiks mūsų Svetainė.
Galite kontroliuoti kitų slapukų naudojimą, pakeitę savo naršyklės nustatymus. Daugiau
informacijos apie tai, kaip pašalinti slapukus, ir kitos naudingos informacijos, susijusios su
slapukų naudojimu, galite rasti internetinėje svetainėje http://www.allaboutcookies.org/.
Vis dėlto jei atsisakysite ar užblokuosite slapukus ar kitas panašias technologijas, kai kurios
Svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos arba veikti ne taip sklandžiai.
4. GALIOJIMAS IR KITOS BENDROSIOS NUOSTATOS
Šis slapukų pranešimas gali būti Bendrovės atnaujinamas. Bendrovė informuos Lankytojus apie
atnaujinimus, http://www.post.lt/slapukai pateikdama aktualų slapukų pranešimo variantą. Dėl
šios priežasties mes rekomenduojame Jums periodiškai apsilankyti mūsų Svetainėje, joje visada
rasite nuorodą į tuo metu galiojantį slapukų pranešimą.

Galioja nuo 2018 m. gegužės 25 d.

