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SLAPUKO POLITIKA 

 

Kas yra slapukai? 

Slapukai yra nedideli tekstiniai failai, kurie atsiunčiami į Jūsų įrenginį, Jums besilankant 
atitinkamoje interneto svetainėje. Slapukai padeda mums atpažinti Jūsų įrenginį ir padeda mums 
pagerinti mūsų interneto svetainės funkcionalumą bei palengvinti naudojimąsi ja. Slapukai nėra 
virusai. Slapukų naudojimas yra visiškai saugus Jūsų įrenginiams ir informacijai esančiai juose. 

Kam mes naudojame slapukus? 

Slapukus mes naudojame siekiant pagerinti mūsų interneto svetainės bei mobiliosios aplikacijos 
funkcionalumą bei palengvinti naudojimąsi ja. Slapukus taip pat mes naudojame siekiant 
individualizuoti jūsų naršymo patirtį ir Jums rodomą turinį bei pateikti pasiūlymus, kurie būtų 
aktualūs būtent Jums. Slapukais mes analizuojame Jūsų naršymo istoriją ir šiuos duomenis 
naudojame siekiant sudaryti Jums galimybę naudotis mūsų paslaugomis, statistinės analizės 
tikslams, norėdami, pateikti Jums komercinius ir reklaminius pasiūlymus. Jūsų nuasmeninti 
naršymo duomenys, pagal kuriuos, negalima nustatyti asmenybės, gali būti perduoti reklamos 

paslaugų partneriams. 

Kokius slapukus mes naudojame? 

Techniniai slapukai. Techniniai slapukai padeda atvaizduoti Jums interneto svetainės bei 
mobiliosios aplikacijos turinį Jūsų įrenginyje. Techninių slapukų pagalba  užtikrinama interneto 
svetainės bei mobiliosios aplikacijos funkcionalumą, bei prisitaikymą prie Jūsų poreikių, 
pavyzdžiui svetainės atvaizdavimą pritaikyti Jūsų ekrano dydžiui. Techniniai slapukai yra būtini 
tinkamam interneto svetainės ir mobiliosios aplikacijos veikimui. Be jų negalima  sudaryti 

galimybės visapusiškai naudotis mūsų interneto svetaine ir mobiliąja aplikacija. Techniniai 

slapukai taip pat užtikrina, kad Jums davus sutikimą to nereikės daryti pakartotinai kiekvieną kartą 
Jums besilankant mūsų interneto svetainėje ar mobiliojoje aplikacijoje. 
Šie slapukai nerenka apie Jus informacijos, kuri naudojama prekybai ar rinkodarai. 

Funkciniai slapukai. Funkciniai slapukai yra skirti pagerinti  interneto svetainės bei mobiliosios 
aplikacijos funkcionalumą, padaryti interneto svetainę bei mobiliąją aplikaciją patogią bei 
efektyvią Jūsų naudojimui. Funkciniai slapukai gali būti naudojami Jūsų pasirinktai interneto 
svetainės ar mobiliosios aplikacijos kalbai išsaugoti, Jums pageidaujant, funkciniai slapukai 
padeda automatiškai įsiminti Jūsų registracijos duomenis, išsaugoti Jūsų pasirinktą prekių krepšelį 
ir atlieka panašias interneto tinklapio ir mobiliosios aplikacijos Jūsų pasirinkto veikimo palaikymo 
funkcijas. 

Šie slapukai nerenka apie Jus informacijos, kuri naudojama prekybai ar rinkodarai. 



Analitiniai slapukai. Analitiniais slapukais mes siekiame geriau pažinti mūsų interneto svetainės 
ir mobiliosios aplikacijos lankytojus, kad galėtume kuo efektyviau pritaikyti mūsų interneto 
svetainės ir mobiliosios aplikacijos veikimą prie Jūsų poreikių ir norų. Analitinių slapukų pagalba 
analizuojame savo veiklą ką darome teisingai, o ką turime tobulinti. Analitiniai slapukai taip pat 

mums padeda gerinti savo veiklą ir užtikrinti, kad Jūsų apsilankymai mūsų interneto tinklapyje ar 
mobiliojoje aplikacijoje Jums būtų naudingi, o prekės aktualios. Analitinių slapukų surinkta 
informacija yra bendrinė ir nėra individualizuota. Analitinių slapukų informaciją gali būti 
panaudota siekiant  atvaizduoti populiariausias žiūrėtas prekes, pateikti informaciją apie šiuo metu 
aktualiausias prekes ir kitą naudingą informaciją Jums naršant.  Analitiniai slapukai gali būti 
panaudojami ir siekiant įvertinti mūsų reklaminių kampanijų tikslingumą. 
Tiksliniai (komerciniai) slapukai. Tikslinius (komercinius) slapukus  naudojame siekiant 

individualizuoti Jūsų naršymo patirtį ir Jums rodomą turinį bei pateikti pasiūlymus, kurie būtų 
aktualūs būtent Jums. Tiksliniais slapukais analizuojama  naršymo istorija ir šie duomenys 
naudojami siekiant, pateikti jums komercinius pasiūlymus. Jūsų nuasmeninti naršymo duomenys, 
pagal kuriuos, negalima nustatyti asmenybės, gali būti perduoti  reklamos paslaugų partneriams. 
Trečiųjų šalių naudojami slapukai 
Esame kruopščiai patikrinę ir atrinkę partnerių sąrašą, kurie yra įsidiegę papildomus slapukus, 
kurie neturi galimybės pasiekti Jūsų asmens duomenų ir negali būti susieti su konkrečia asmenybe, 
tačiau įgalina užtikrinti sklandų paslaugos teikimą. Pavyzdžiui leidžia palikti anoniminį komentarą 
ar atsiliepimą apie mūsų paslaugas, kuriuos analizuojame padedant partneriams. 
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Aukščiau nurodyti Slapukai skirti informacijai perduoti elektroninių ryšių tinklu. Naršyklės 
nustatymais jūs galite ištrinti arba blokuoti visus šiuos Slapukus arba jų dalį, bet tokiu atveju dalis 
Bio-kuras.lt svetainės funkcijų gali neveikti. 

Kaip galiu valdyti slapukų nustatymus? 

Slapukus galite valdyti per savo naudojamos naršyklės nustatymus pasirinkdami, kuriuos slapukus 
norite priimti ir kuriuos ištrinti.  Slapukų galite atsisakyti bet kuriuo metu ištrindami slapukus iš 
savo naršyklės, kurioje jie yra įdiegti. Slapukų valdymo vieta priklauso nuo Jūsų naudojamos 



naršyklės. Norėdami daugiau sužinoti kaip tvarkyti ar pašalinti Jūsų naršyklėje įdiegtus slapukus, 
apsilankykite Jūsų naudojamos naršyklės interneto puslapyje arba peržiūrėkite trumpą instrukciją 
populiariausioms naršyklėms čia: Chrome; Mozilla, Edge; Safari; Opera. 

Jūs taip pat galite bet kada atšaukti savo duotą sutikimą dėl slapukų naudojimo pateikdami mums 
prašymą elektroniniu paštu info@linogijos.lt ar telefonu +370 602 61373. Atšaukdami savo 
sutikimą dėl slapukų naudojimo Jūs taip pat turite ištrinti Jūsų naršyklėje įdiegtus slapukus. 
Svarbu žinoti, kad naudotis svetaine atsisakius techninių, funkcinių ir analitinių slapukų 
nebus galima, todėl slapukų trinti ar blokuoti nerekomenduojame. 
 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=lt
https://support.mozilla.org/lt/kb/Slapuk%C5%B3%20valdymas
https://support.microsoft.com/lt-lt/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history
https://support.apple.com/en-gb/HT201265
https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
mailto:info@linogijos.lt

