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Kas yra slapukai?
Slapukai (angl. cookies) – trumpa tekstinė informacija, kurią svetainės patalpina jas naršančių vartotojų
kompiuteriuose ar kituose įrenginiuose. Priklausomai nuo naršyklės, ši informacija talpinama arba
nedideliuose atskiruose failuose, arba įvairių svetainių įrašytų slapukų bendrame faile.

Slapukų naudojimas svetainėje www.tavojudesys.lt
Naršydami mūsų svetainėje sutinkate dėl jos slapukų įrašymo į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį. Savo
sutikimą bet kada galite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus
slapukus. Informaciją, kaip tai padaryti, galite rasti naršyklių pagalbos puslapiuose:
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=lt
Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/lt-lt/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari: https://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471

Svetainėje gali būti naudojami tokie slapukai:
a) techniniai slapukai – tai slapukai, kurie yra būtini Svetainės veikimui;
b) funkciniai slapukai – tai slapukai, kurie nors ir nėra būtini Svetainės veikimui, tačiau žymiai pagerina jos
veikimą, kokybę ir vartotojų patirtį;
c) analitiniai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami Svetainės lankytojų navigacijos metodų statistinei
analizei parengti; šių slapukų surinkti duomenys naudojami anonimiškai;
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Kaip mes naudojame slapukus?
Slapukai leidžia atpažinti Jus per kitus apsilankymus Svetainėje, išsaugoti asmens naršymo istoriją,
parinktis, pritaikyti turinį, pagreitina Svetainėje vykdomas paieškas, sukuria patogią ir draugišką Svetainės
aplinką, pateikia ją efektyviau ir patikimiau.

Slapukais mes galime rinkti šią informaciją:
IP adresas, naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų Svetainėje skaičius, peržiūrėti Svetainės
puslapiai, laikas, praleistas Svetainėje, demografiniai duomenys ir, jei atvykote į Svetainę iš trečiosios šalies
tinklalapio – puslapio URL nuoroda.

Slapukais gaunamą informaciją mes naudojame šiais tikslais:
a) kad užtikrintume Svetainės funkcionalumą;
b) kad galėtume Svetainę tobulinti ir vystyti taip, kad ji dar geriau atitiktų Jūsų poreikius;
c) paslaugų plėtrai ir naudojimosi Svetaine analizei;

Kas yra šios svetainės valdytojas?
Interneto svetainę www.tavojudesys.lt valdo VŠĮ “AKV Gimnastika” Tel. nr. tel:+37060355063, el. pašto
adresas info@tavojudesys.lt

