SLAPUKŲ POLITIKA
Galioja nuo: 2018 m. balandžio 26 d.
UAB „DK Investicijos“ ir jos partneriai savo programose, svetainėse, el. laiškuose ir internetiniuose
skelbimuose naudoja slapukus ir kitas identifikavimo technologijas šioje politikoje aprašytais tikslais.
1. Kas yra slapukas?
Slapukas yra nedidelis tekstinis failas arba programinės įrangos elementas, atsiųstas į Jūsų įrenginį,
kuris išsaugo informaciją, susijusią su naršymo istorija, ir Jūsų įrenginio interneto naudojimo duomenų
rinkinys. Jį kontroliuoja Jūsų interneto naršyklė; kartais jis turi unikalų atsitiktine tvarka parinktą
numerį. Galite jį perskaityti, sunaikinti arba pakeisti.
2. Kodėl naudojame slapukus?
Visuomet ieškome naujų būdų, kaip pagerinti savo internetinį tinklapį ir pasiūlyti geresnes paslaugas.
Todėl naudojame žemiau skyriuje „6. Kokio tipo slapukai naudojami?” apibūdinamus skirtingų tipų
slapukus.
Funkcinių slapukų naudojimui ir paslaugų teikimui. Slapukai yra labai svarbūs tinklapio ir elektroninių
paslaugų veikimui, ir jie užtikrina sklandžią naudojimosi jomis patirtį vartotojui. Pavyzdžiui, jei
vartotojas to pageidauja, jam nereikia kiekvieną kartą jungiantis įvesti savo vardo, pavardės, slaptažodžio
ar kitų duomenų.
Paslaugų plėtrai. Stebėdami slapukų naudojimą, galime gerinti tinklapio ir elektroninių paslaugų
veikimą. Mes gauname informaciją, pavyzdžiui, apie tai, kurios tinklapio dalys yra populiariausios, prie
kurių tinklapių jungiatės iš mūsų tinklapio, iš kurių tinklapių jungiatės prie mūsų tinklapio ir kiek laiko
praleidžiate mūsų tinklapyje.
Naudojimo analizei. Slapukai naudojami statistinių duomenų apie tinklapyje apsilankiusių vartotojų
skaičių ir naudojimąsi elektroninėmis paslaugomis kaupimui ir reklamos efektyvumo įvertinimui.
Informacija gali būti renkama, pavyzdžiui, iš rinkodaros tikslais siunčiamų el. laiškų ir naujienlaiškių,
siekdami išsiaiškinti, ar el. laiškai buvo atidaryti ir ar jie paskatino vartotojus atlikti kokius nors
veiksmus, pavyzdžiui, ar vartotojas paspaudė el. laiške pateiktą nuorodą į mūsų tinklapį.
Tiksliniam rinkodaros orientavimui. Naudodami slapukus taip pat galime rinkti informaciją tam, kad
teiktume tam tikrai naršyklei skirtą reklamą ar turinį, sukuriant skirtingas tikslines grupes.
3. Kaip informuojame apie naudojamus slapukus?
Pirmą kartą prisijungus prie tinklapio, pateikiamas pranešimas, kuriame yra nuoroda „Sužinoti
daugiau“, nukreipianti į tinklapio dalį, kurioje pateikta visa informacija apie šiame tinklapyje įdiegtus ir
naudojamus slapukus. Bet kuriuo atveju slapukus kontroliuojate Jūs. Todėl galite bet kuriuo metu jų
atsisakyti arba juos sunaikinti (ištrinti, išdiegti).
4. Kaip duodamas sutikimas dėl slapukų naudojimo?
Naudodamiesi tinklapiu ir informavimo eilutėje viršuje paspaudę mygtuką „SUTINKU“, Jūs patvirtinate,
kad sutinkate ir leidžiate tinklapio valdytojui į Jūsų galinį įrenginį (kompiuterį, planšetinį kompiuterį,
išmanųjį telefono aparatą ir pan.) įrašyti slapukus.
Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog jeigu minėtoje informavimo eilutėje viršuje paspausite mygtuką
„NESUTINKU“ arba neatliksite jokio pasirinkimo ir naršysite tinklapyje toliau, į Jūsų galinį įrenginį bus
įrašomi tik tie slapukai, kurie yra būtini tinklapio tinkamam funkcionavimui (plačiau apie tokiu atveju
įrašomus slapukus žr. žemiau skyriuje „6. Kokio tipo slapukai naudojami?”).
Pažymime, kad naudodami tinklapį, Jūs taip pat sutinkate ir patvirtinate, kad visi su Jūsų veikla
tinklapyje susiję duomenys gali būti naudojami Google aukščiau „3. Kodėl naudojame slapukus?“
išvardytais tikslais.
5. Kaip atsisakyti slapukų ir (arba) juos išdiegti?
Jūs pats galite valdyti ir (arba) išdiegti slapukus. Slapukus galite išdiegti dviem būdais.
Savo naršyklėje galite peržiūrėti Jūsų kompiuteryje jau įdiegtus slapukus ir ištrinti juos po vieną arba
visus iš karto. Veiksmai, kuriuos reikia atlikti, skiriasi (pvz. „Mozilla Firefox“ naršyklėje puslapio dešinėje

viršuje reikėtų rinktis ︙, tuomet „Settings“ (Nustatymai), vėliau puslapio apačioje spausti „Show
advanced settings“ (Rodyti išplėstinius nustatymus), tuomet „Privacy“ (Privatumo) skyriuje spausti
„Content settings“ (Turinio nustatymai). Tuomet, norint ištrinti visus slapukus iš karto, „Cookies“
(Slapukų) skyriuje spausti „All cookies and site data“ (Visi slapukai ir svetainių duomenys), puslapio
viršuje dešinėje rinktis „Remove all“ (Pašalinti visus), galiausiai apačioje dešinėje spausti „Done“
(Atlikta), o norint pašalinti slapukus po vieną, „Cookies“ (Slapukų) skyriuje reikia užeiti ant atitinkamo
slapuko pavadinimo ir dešinėje spausti „x“.), todėl konkretūs atliktini veiksmai turėtų būti nustatomi
atsižvelgiant į Jūsų naudojamą naršyklę.
Be to, galite nustatyti savo interneto naršyklę taip, kad ši blokuotų slapukus arba gautumėte perspėjimą
apie bet kokio slapuko įdiegimą. Veiksmai, kuriuos reikia atlikti, skiriasi kiekvienoje naršyklėje, todėl
konkretūs atliktini veiksmai turėtų būti nustatomi atsižvelgiant į Jūsų naudojamą naršyklę.
Naršyklę galima nustatyti atskirai kiekvienam įrenginiui, kurį naudojate.
Pažymime, kad tinklapyje naudojamų slapukų išdiegimas arba blokavimas gali turėti įtakos tinklapio
veikimui ir kai kuriems jo funkcionalumams, taip pat neigiamai paveikti Jūsų naudojimąsi tinklapyje
prieinamomis paslaugomis.
6. Kokio tipo slapukai naudojami?
Slapukai gali būti „seanso slapukai“ (angl. session cookies), kurie yra naudojami tik kol naršysite
internete ir yra automatiškai ištrinami uždarius naršyklę, „nuolatiniai slapukai“ (angl. „persistent
cookies“), t. y. tokie, kurie saugomi Jūsų galiniame įrenginyje (kompiuteryje, planšetiniame
kompiuteryje, išmaniajame telefone ir pan.) tol, kol baigiasi nustatytas slapuko naudojimo laikas arba
kol Jūs atsisakote slapuko, pasinaudodami vienu iš būdų, aprašytų aukščiau “5. Kaip atsisakyti slapukų
ir (arba) juos išdiegti”, arba „trečiosios šalies slapukai“, t. y. tokie, kurie naudojami asmens, kuris nėra
tinklapio valdytojas.
Slapukai, naudojami tuo atveju, jei Jūs informavimo eilutėje tinklapio viršuje paspaudžiate mygtukus
„NESUTINKU“ arba neatliekate jokio pasirinkimo ir toliau naršote tinklapyje
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Slapukai, naudojami tuo atveju, jei Jūs duodate sutikimą ir informavimo eilutėje tinklapio viršuje
paspaudžiate mygtuką „SUTINKU“ (tokiu atveju, naudojami ir aukščiau 1 lentelėje nurodyti slapukai)
7. Kas yra tinklapio valdytojas?
UAB "DK Investicijos", juridinio asmens kodas 300147633, registruotos buveinės adresas
K. Kiškių g. 15, Vilnius, Lietuvos Respublika, adresas korespondencijai Rodūnios kelias 3, LT-02189
Vilnius, Lietuvos Respublika, kontaktinis tel.: +37052364444, kontaktinis el. pašto adresas
personaldata@dkinvest.lt.
Atkreipiame dėmesį, kad slapukus taip pat gali naudoti ir tinklapio valdytojo partneriai ar kiti tretieji
asmenys, kurių tinklapio valdytojas nekontroliuoja. Už tokių asmenų veiksmus tinklapio valdytojas
negali būti ir nėra atsakingas. Įtardami, kad be Jūsų sutikimo tinklapio valdytojo partneriai ar kiti tretieji
asmenys, kurių tinklapio valdytojas nekontroliuoja, naudoja slapukus, turėtumėte kreiptis į konkretų
partnerį ar kitą trečiąjį asmenį.

