Slapukų politika
Kas yra slapukai ir kam jie naudojami?
Tai nedideli informacijos failai, kurie iš svetainės, kurioje apsilankoma, išsiunčiami ir išsaugomi lankytojo įrenginyje, kuris naudojamas
naršymui.
Slapukai naudojami skirtingiems tikslams ir jų galiojimo laikas gali būti įvairus. Pavyzdžiui, sesijos slapukai yra laikini ir išnyksta svetainės
lankytojui
užvėrus
naršyklės
langą,
o
nuolatiniai
slapukai
saugomi
tam
tikrą
nustatytą
laiką.
Pakartotinai lankantis svetainėje, lankytojo naršyklėje saugomų nuolatinių slapukų informacija siunčiama atgal į juos įdiegusią svetainę.
Slapukai skirstomi į kategorijas, pvz.:
- Privalomieji slapukai užtikrina svarbias funkcijas, pavyzdžiui, svetainės pasiekiamumą. Be šių slapukų svetainės veikla gali sutrikti.
- Analitiniai slapukai reikalingi tam, kad būtų galima fiksuoti interneto svetainės lankytojų skaičių ir lankytojų srauto šaltinius. Jie suteikia
galimybę sužinoti, kurie puslapiai yra lankomiausi, kaip klientai juose naršo, ir tai leidžia gerinti aptarnavimo bei paslaugų kokybę.
- Rinkodaros slapukai naudojami rodyti konkrečiam lankytojui pagal jo poreikius pritaikytas reklamas. Jie gali būti naudojami vertinant
reklamos kampanijų efektyvumą trečiųjų šalių puslapiuose. Didžioji dalis šių slapukų lankytojus identifikuoja pagal IP adresą.
Bet kokia informacija, surinkta per slapukus, yra saugoma iki slapukų galiojimo pabaigos ir nėra naudojama kitais nei šioje politikoje
nurodytais tikslais.

LTL Kredito unijos svetainėje (www.ltlkreditounija.lt) naudojamų slapukų aprašymai:
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Slapuko paskirtis

Galiojimo laikas

Naudojamas „Google Tag Manager“ ir skirtas eksperimentuoti su reklamos efektyvumu svetainėse,
kuriose naudojamos jų paslaugos.
Kliento identifikavimo slapukas, skirtas sekti tinklapio peržiūroms. Slapukas saugo informaciją
anonimiškai ir lankytojui priskiria atsitiktine tvarka sugeneruotą numerį, kad atpažintų unikalius
lankytojus.
„Google Analytics" naudojamas slapukas siekiant gauti informaciją apie svetainės naudojimą.
„Google Analytics“ naudojamas slapukas.
„Google Analytics" ir „Google Tag Manager“ naudojamas slapukas siekiant gauti informaciją apie
lankytojų elgesį ir matuoti bei įvertinti svetainės našumą.
„Google“ naudojamas slapukas siekiant atskirti lankytojus.
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Kaip ištrinti slapukus arba pakeisti nustatymus
Jei norite apriboti arba uždrausti slapukų priėmimą ir saugojimą jūsų naudojamuose įrenginiuose ar ištrinti anksčiau išsaugotus slapukus, tai
galite padaryti keisdami naršyklės nustatymus. Nustatymų skiltyje galima sutikti, kad būtų naudojami visi slapukai, atsisakyti slapukų ar
užsisakyti pranešimą, kai atsiunčiami slapukai. Jūsų naudojamo įrenginio operacinėje sistemoje taip pat gali būti papildomų slapukų valdiklių.
Jei nenorite, kad slapukai rinktų informaciją, pakeiskite sutikimą naršyklės nustatymų skiltyje.
LTL Kredito unijos svetainėje gali būti nuorodų, kurios nukreipia į kitų įmonių ir organizacijų svetaines. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad LTL
Kredito unija neprisiima atsakomybės už šiose svetainėse skelbiamą turinį ir jų taikomą privatumo politiką. Jeigu lankotės kitose interneto
svetainėse, pasidomėkite jų privatumo politika.
Slapukų politikos nuostatos, pagal teisės aktus, kurie reglamentuoja slapukų naudojimą ir bendrą visuotinai priimtą slapukų naudojimo
praktiką, gali būti keičiamos lankytojų atskirai neinformavus.

Jūsų teisės
Jūs turite teisę susipažinti su savo duomenimis, kuriuos LTL Kredito unija, gavusi naudojant slapukus, tvarko. Taip pat Jūs turite teisę reikalauti
ištaisyti neišsamius, netikslius savo duomenis.
Visas savo, kaip duomenų subjekto, teises galite įgyvendinti kreipdamiesi į LTL Kredito uniją el. paštu duomenuapsauga@ltlku.lt.
Taip pat galite susiekti su paskirtu duomenų apsaugos pareigūnu duomenuapsauga@ltlku.lt arba telefonu +370 655 59832.
Nepavykus išspręsti klausimo, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (https://vdai.lrv.lt/), kuri atsakinga už asmens
duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

