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Mūsų slapukų politika 

Naudodami slapukus, individualizuojame turinį ir reklamą, užtikriname socialinės 

žiniasklaidos funkcijų veikimą ir analizuojame svetainės naudojimą. 

Naudojame slapukus ir panašias technologijas, kurios jums naršant renka ir saugo 

informaciją. Slapukai yra maži tekstiniai failai, saugomi vartotojo įrenginyje. Kitų 

panašių technologijų pavyzdžiai: „JavaScript“, mobiliųjų įrenginių identifikatoriai, 

interneto švyturiai ir kt. 

Slapukus mūsų svetainėse pateikiame mes, mūsų paslaugų teikėjai arba trečiosios 

šalys, pvz., reklamos tinklai, analizės ir stebėjimo paslaugų teikėjai, taip pat socialinės 

žiniasklaidos paslaugos. 

Slapukų valdymas mūsų interneto svetainėse 

Gerbiame jūsų slapukų nuostatas, todėl mūsų svetainėse galite lengvai valdyti 

slapukus ir juos išjungti. Atsisakymas naudoti slapukus gali turėti įtakos jūsų vartotojo 

patirčiai ir mūsų paslaugų veikimui. 

Savo interneto naršyklėje galite valdyti ir išjungti slapukus. Daugiau informacijos apie 

tai, kaip naršyklėje valdyti ir išjungti slapukus, rasite spustelėję toliau pateikiamas 

nuorodas arba naršyklės pagalbos meniu. 

Slapukų nuostatos naršyklėje „Internet Explorer“ 

Slapukų nuostatos naršyklėje „Firefox“ 

Slapukų nuostatos naršyklėje „Chrome“ 

Slapukų nuostatos naršyklėje „Safari“ 

Mūsų svetainės reguliariai skenuojamos automatiškai siekiant tvarkyti slapukų sąrašą, 

jų tikslą ir gyvavimo ciklą. Šis sąrašas pasiekiamas Privatumo nuostatų centre, 

kuriame taip pat galite valdyti ir išjungti slapukus mūsų svetainėse (išskyrus būtinus 

slapukus).  

Slapukų tipai 

Naudodami slapukus, individualizuojame turinį ir reklamą, užtikriname socialinės 

žiniasklaidos funkcijų veikimą ir analizuojame svetainės naudojimą. Apskritai 

naudojami toliau pateikiami slapukų tipai. 

Būtinieji slapukai 

Šie slapukai yra būtini, kad svetainė veiktų, ir jų negalima išjungti mūsų sistemose. Jie 

paprastai nustatomi tik reaguojant į jūsų veiksmus, susijusius su prašymu suteikti 

paslaugas, pvz., privatumo nuostatų nustatymu, prisijungimu ar formų pildymu. 

Naršyklėje galite nustatyti, kad šie slapukai būtų blokuojami arba kad apie juos būtų 

pranešama, bet tada tam tikros svetainės dalys neveiks. Šiuose slapukuose 

nesaugoma jokia asmenį identifikuojanti informacija. 

 

https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/en-US/products/firefox/protect-your-privacy/cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri11471/mac
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Veikimo slapukai 

Naudodami šiuos slapukus, galime suskaičiuoti apsilankymus ir srautų šaltinius, kad 

išmatuotume ir pagerintume mūsų svetainės veikimą. Jie padeda išsiaiškinti, kurie 

puslapiai yra populiariausi ir nepopuliariausi, ir pamatyti, kaip lankytojai naršo 

svetainėje. Juos galime nustatyti mes arba trečiųjų šalių teikėjai. Jei neleisite naudoti 

šių slapukų, nežinosime, kada vartotojas apsilankė mūsų svetainėje ir negalėsime 

stebėti jos veikimo. 

Funkciniai slapukai 

Naudojant šiuos slapukus, svetainėje užtikrinamas patobulintas funkcionalumas ir 

individualizavimas. Juos galime nustatyti mes arba trečiųjų šalių teikėjai. Jei neleisite 

naudoti šių slapukų, tam tikros arba visos minėtos paslaugos gali veikti netinkamai. 

Tiksliniai slapukai 

Šiuos slapukus galime nustatyti mes arba trečiųjų šalių teikėjai. Šios įmonės gali 

naudoti tikslinius slapukus, kad sukurtų jūsų interesų profilį ir rodytų jums aktualią 

reklamą kitose svetainėse. Asmeninė informacija šiuose slapukuose tiesiogiai 

nesaugoma, tačiau jie nustatomi jūsų naršyklei ir interneto įrenginiui suteikiant unikalų 

identifikatorių. Jei neleisite naudoti šių slapukų, matysite mažiau tikslinės reklamos. 

Socialinės žiniasklaidos slapukai 

Socialinės žiniasklaidos paslaugose socialinės žiniasklaidos slapukai naudojami 

vartotojui atpažinti tam, kad, pvz., paspaudę mygtuką galėtumėte bendrinti straipsnius 

naudodamiesi paslauga. Naudojant šiuos slapukus, galima sekti jūsų naršyklę kitose 

svetainėse ir sukurti jūsų interesų profilį. Tai gali turėti įtakos turiniui ir pranešimams, 

kuriuos matote kitose lankomose svetainėse. Jei neleisite naudoti šių slapukų, gali 

būti, kad nematysite ir negalėsite naudotis šiomis bendrinimo priemonėmis. 

Kaip naudojame slapukus ir kitas technologijas 

Slapukai ir kitos panašios technologijos leidžia mums suskaičiuoti unikalius mūsų 

svetainių lankytojus, nuskaityti tam tikrus vartotojo įrenginio duomenis ir kai kuriais 

atvejais nustatyti, kada vartotojas peržiūrėjo tam tikrą turinį arba atidarė tam tikrą 

el. laišką, pagal sujungtus veiklos duomenis sukurti vartotojo profilį ir nustatyti IP 

adresą. 

Jei vartotojas yra prisiregistravęs kaip mūsų skaitmeninės paslaugos, pvz., 

mobiliosios programėlės, vartotojas, galime sujungti surinktus duomenis apie vartotojo 

naudojimąsi paslauga su asmens duomenimis, kuriuos mums pateikė vartotojas, 

tikslinės reklamos ir rinkodaros tikslais. Naudojame tokias priemones kaip „Google 

Analytics“, kad stebėtume naudojimąsi mūsų paslaugomis. Plačiau apie „Google“ 

privatumą skaitykite čia. 

Teikiant mūsų paslaugas, taip pat gali būti naudojami socialiniai papildiniai, pvz., 

„Facebook“ mygtukas Patinka arba „Twitter“ mygtukai Patinka ir Dalintis. Nors tokie 

socialinių papildinių mygtukai gali būti matomi naudojantis mūsų paslaugomis, susijusį 

turinį tiesiogiai pateikia atitinkamas paslaugų teikėjas. Per socialinius papildinius mūsų 

paslaugoje nustatoma, ar vartotojas yra prisijungęs prie atitinkamos paslaugos, ir tada 

https://www.google.com/policies/privacy/partners/
https://www.google.com/policies/privacy/partners/
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svetainės socialiniame papildinyje vartotojui rodomas jam pritaikytas turinys. 

Socialinės žiniasklaidos paslaugos, kuriose naudojami socialiniai papildiniai, gali rinkti 

duomenis apie vartotojo apsilankymą pagal galiojančias privatumo politikas. 

Be slapukų naudojimo mūsų svetainėse, taip pat naudojame slapukus trečiųjų šalių 

svetainėse, kad vartotojams būtų pateikiama tikslinė reklama. Šios trečiųjų šalių 

svetainės informuos jus apie slapukus privatumo pranešimuose, kuriuose galite 

kontroliuoti slapukų naudojimą. 

Kas gali susipažinti su duomenimis, surinktais naudojant slapukus? 

„Gren“ grupė ir jos paslaugų teikėjai turi prieigą prie duomenų pagal „Gren“ grupės 

privatumo pranešimą. Trečiųjų šalių paslaugos ir socialiniai papildiniai gali rinkti 

duomenis apie vartotojo apsilankymą pagal galiojančias privatumo politikas. Šių šalių 

sąrašą rasite slapukų nustatymų skydelyje. 

Slapukų galiojimo laikas 

Naudojame seanso slapukus, kurie nustoja galioti vartotojui uždarius naršyklę. Be to, 

naudojame nuolatinius slapukus, kurie lieka vartotojo įrenginyje tam tikrą laiką arba 

kol vartotojas juos pašalina. Slapukų galiojimo laiką galite patikrinti slapukų 

tvarkytuvėje. 

Kontaktiniai duomenys ir papildoma informacija 

„Gren“ grupės duomenų, renkamų naudojant slapukus ir kitas panašias technologijas, 

valdytojas yra įmonė, kurios svetainėje lankotės. 

Ši slapukų politika taikoma svetainėms: 

Gren.com 

Gren.com/lt 

Gren.com/lv 

Gren.com/ee 

Jei turite klausimų apie mūsų slapukų politiką, prašom susisiekti su mūsų privatumo 

komanda užpildydami privatumo užklausimo formą. 

http://www.gren.com/
http://www.gren.com/lt
http://www.gren.com/lv
http://www.gren.com/ee

