
 

 

 

SLAPUKŲ POLITIKA 

 

Transimeksa.com tinklalapyje (svetainėje) naudojami slapukai (angl. cookies). Tai trumpa tekstinė informacija, kurią 

interneto svetainė įrašo į jūsų kompiuterį arba kitą įrenginį, kai jūs toje svetainėje apsilankote. Slapukus naudoja 

daugelis pažangių internetinių svetainių Lietuvoje ir užsienyje. Slapukai gali būti patalpinti tik jei tą leidžia Jūsų 

įrenginio nustatymai. Slapukai gali būti skirtingų tipų ir be jų interneto svetainės negalėtų veikti taip, kaip esate įpratę. 

 

Kam naudojame slapukus?  

 

Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau bei daugiau sužinoti apie svetainės 

naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti svetainę.   

 

TRANSIMEKSA svetainėje slapukai įprastai naudojami šiais tikslais: 

 

Techniniai slapukai padeda rodyti jums mūsų svetainę, padeda užtikrinti jos funkcionalumą ir sklandų veikimą. Šie 

techniniai slapukai yra būtini tinkamam mūsų svetainės funkcionavimui. 

 

Funkciniai slapukai skirti prisiminti jūsų pageidavimus ir padėti naudoti mūsų svetainę veiksmingai bei efektyviai. 

Pavyzdžiui, šie slapukai prisimena jūsų pageidaujamą kalbą, šalį ir pan., tam, kad kitą kartą apsilankius svetainėje Jums 

nereikėtų visos šios informacijos suvesti dar kartą.  

 

Analitinius slapukus naudojame siekiant sužinoti, kaip svetainės lankytojai naudoja TRANSIMEKSA svetainę. Jie 

padeda suprasti kuo labiausiai domisi lankytojai, koks turinys yra pasirenkamas, kas padeda mums padaryti svetainės 

struktūrą, naršymą joje ir turinį kaip įmanoma patogesniu vartotojui.  

 

Komerciniai slapukai: naudojame savo ir trečiųjų šalių slapukus, kad savo bei kitose svetainėse rodytume suasmenintą 

reklamą ir tuo pačiu ribotume Jums pateikiamos reklamos kiekį.  

 

Kaip jau turbūt pastebėjote, slapukus naudojame ir tam, kad būtų užregistruotas Jūsų sutikimas naudoti slapukus 

TRANSIMEKSOS svetainėje ir to nebūtų klausiama pakartotinai apsilankant svetainėje kitą kartą.  

 

Mūsų slapukai įdiegiami „Google Analytics“ įrankio pagalba. Šie slapukai skirti statistinei informacijai apie interneto 

svetainės lankomumą rinkti, renkama informacija apie naudojamą naršyklę, kompiuterį ar kitą įrenginį, apsilankymus, 

praleistą laiką, iš kur į svetainę atėjo lankytojas ir kokia paieška jį atvedė į svetainę, kad įvertintų lankytojo 

apsilankymo tikslus, parengtų ataskaitas apie tinklalapio aktyvumą svetainių operatoriams ir pagerintų lankytojo patirtį 

besilankant svetainėje.  

 

 

Kas gali susipažinti su slapukų pagalba surinktais duomenimis?  

 

Su surinktais duomenis gali susipažinti TRANSIMEKSOS darbuotojai, analizuojantys šiuos duomenis bei tobulinantys 

interneto svetainę. Taip pat techninius duomenis gali turėti TRANSIMEKSOS partneriai, teikiantys svetainės valdymo 

įrankius.  

 

„Google Analytics“ įrankį suteikia įmonė „Google Inc.“ (JAV įmonė), tad ji taip pat turi prieigą prie šiuo įrankiu 

surinktų statistinių duomenų. „Google Inc.“ yra įsipareigojusi taikyti ES – JAV Privatumo skydo principus, kurie 

užtikrina, kad paslaugų teikėjas atitinka ES privatumo standartų reikalavimams. Šiam teikėjui taip pat taikomi 

sutartiniai įpareigojimai užtikrinti privatumą. Apie tai galite paskaityti čia: 

https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20160909.html. 

 

Kokie jūsų pasirinkimai?  

 

Apsilankę TRANSIMEKSOS svetainėje Jūs galite pasirinkti, ar norite naudoti slapukus. Jūs galite nustatyti savo 

naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas.  

Slapukus galite valdyti ir (arba) ištrinti pagal savo pageidavimus. Naršyklės nustatymuose galite pasirinkti, kuriuos 

slapukus norite priimti ir kuriuos atmesti. Taip pat galite ištrinti visus jūsų kompiuteryje jau esančius slapukus, o 

daugumoje naršyklių galite nustatyti, kad slapukai nebūtų įrašomi. Šių nustatymų buvimo vieta priklauso nuo jūsų 

naudojamos naršyklės.  

 

https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20160909.html


 

 

Pirmą kartą apsilankius mūsų svetainėje, bus parodytas pranešimas apie slapukų naudojimą. Jei Jūs sutinkate, kad 

slapukai būtų naudojami, spustelėdami „Gerai“. Jei Jūs nepaspausite „Gerai“ arba jei spustelėsite „Ne, ačiū“, sutikimo 

nesuteiksite, ir nebus naudojami jokie slapukai, išskyrus tuos, kurių reikia mūsų interneto svetainėms funkcionuoti. Jei 

sutikote su slapukų naudojimu, bet kada galite atšaukti savo sutikimą. Tai galite padaryti pakeitę nustatymus savo 

naršyklėje ir ištrynę įrašytus slapukus. Jei pasirinkote ištrinti slapukus, nepamirškite, kad bus pašalintos ir visos 

nustatytos parinktys. Be to, visiškai užblokavus slapukus, mūsų interneto svetainė gali veikti netinkamai.  

 

Trečiosios šalies slapukai 

 

Mūsų svetainėje yra nuorodų į kitų įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius (pvz. LinkedIn). Atkreipiame dėmesį, 

kad TRANSIMEKSA nėra atsakinga už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo 

principus. Tad jei iš mūsų svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų privatumo politika. 

 

 

 

 

Šios nuostatos gali būti keičiamos be atskiro pranešimo, nes laikomės slapukų naudojimą reglamentuojančių teisės aktų 

ir atsižvelgiame į visuotinai priimtą su slapukų naudojimu susijusią praktiką. 

 

 

 


