Informacija apie slapukus
Slapukai ir panašios technologijos
Mes, „Duroc Machine Tool“, naudojame slapukus ir panašias technologijas (dar vadinamas
„slapukais“) savo svetainėje ir mūsų teikiamose paslaugose, kad pagerintume savo patirtį su mumis.
Mes naudojame slapukus, kad supaprastintume ir pritaikytume savo paslaugas, pvz., prisijungimą.
Toliau paaiškinama, kaip mes naudojame slapukus ir kokius pasirinkimus galite taikyti mūsų
slapukams.
Kas yra slapukai?
Slapukai – tai maži tekstiniai failai, kurių informacija saugoma naudotojo kompiuteryje ar kitame
įrenginyje, kuris naudojamas lankantis mūsų svetainėje. Jie siunčiami iš mūsų ar mūsų partnerių
žiniatinklio serverių ir yra saugomi jūsų įrenginyje. Slapukai yra naudojami tam, kad tinklalapis veiktų
efektyviau, pavyzdžiui, supaprastinant prisijungimą, taip pat, kad pateiktų tinklapio savininkui
informaciją apie tai, kaip jis yra naudojamas.
„Duroc Machine Tools“ įvairių rūšių slapukų apibrėžimai:
• sesijos slapukai – tai laikini slapukai, kurie yra ištrinami uždarius naršyklę ar programą. Mes
naudojame sesijos slapukus, kad nustatytume, kokią kalbą pasirinko naudotojas.
• ilgalaikiai slapukai – tai slapukai, kurie lieka jūsų kompiuteryje, kol juos pašalinsite arba
baigsis jų galiojimo laikas. Slapuko saugojimo laikas priklauso nuo konkretaus slapuko
naudojimo trukmės ir jūsų naršyklės nustatymų. Nuolatiniai slapukai naudojami siekiant
supaprastinti prisijungimą.
• pirmosios šalies slapukai – tai slapukai, kuriuos talpiname jums lankantis svetainėje.
• trečiosios šalies slapukai – tai slapukai, priklausantys kitai, o ne jūsų lankomai svetainei.
Tokius slapukus gali naudoti trečiosios šalys, kad būtų galima peržiūrėti jūsų žiniatinklio
istoriją, pvz., statistiką
Kodėl mes naudojame slapukus?
Mes naudojame slapukus keliais tikslais. Slapukai, kuriuos naudojame, paprastai padeda tobulinti
mūsų siūlomas paslaugas. Kai kurioms mūsų paslaugoms reikia slapukų, kad jos veiktų, o kiti slapukai
paprasčiausiai naudojami tam, kad mūsų siūlomos paslaugos taptų geresnės. Paprastai mes
klasifikuojame savo slapukus ir jų naudojimą taip:
•
•
•

•

būtini slapukai – tai slapukai, kurie yra reikalingi norint teikti pagrindines paslaugas, pvz.,
prisijungimo. Mūsų paslaugos neveiktų be šių slapukų.
analogiški slapukai teikia išsamią analitinę informaciją apie naudojimąsi mūsų paslaugomis.
Be šių slapukų mūsų paslaugos veiktų netinkamai.
funkciniai slapukai, leidžiantys mums išsaugoti nustatymus, pvz., kalbų pasirinkimą, ar mes
įgyvendinsime jūsų informaciją, ar ne. Be šių slapukų mes negalėtume pritaikyti savo
paslaugų jūsų pageidavimams. Šie slapukai yra reikšmingi, nes mums svarbu, kad jūsų patirtis
naudojant mūsų paslaugas būtų kuo paprastesnė.
apsaugos slapukai užtikrina mūsų paslaugų ir jūsų duomenų saugumą ir padeda mums
nustatyti sukčiavimo atvejus bei apsaugoti jūsų duomenis. Kadangi tai yra esminė mūsų
paslaugų dalis, šie slapukai yra būtini.
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Kaip galite kontroliuoti mūsų slapukų naudojimą?
Paprastai naršyklė ar įrenginys leidžia keisti slapukų naudojimo ir aprėpties nustatymus. Norėdami
sužinoti daugiau apie slapukų nustatymų kontrolę, eikite į naršyklės ar įrenginio nustatymus.
Pavyzdžiui, galite užblokuoti visus slapukus, priimti tik pirmosios šalies slapukus arba ištrinti slapukus
uždarius naršyklę.
Atminkite, kad kai kurios mūsų paslaugos gali neveikti užblokavus ar ištrynus slapukus.
Mūsų slapukų politikos pakeitimai
„Duroc Machine Tool“ gali atnaujinti šią politiką paskelbdami savo svetainės pakeitimus. Jei mums
reikės jūsų patvirtinimo, mes paprašysime jo kitą kartą jums lankantis svetainėje.
Paskutinio keitimo data 2018-05-31.
Kontaktai
Daugiau informacijos apie mus rasite interneto svetainėje: www.durocmachinetool.lt

