
PASKUTINIS ATNAUJINIMAS:  [14.02. 2013] 

SLAPUKŲ TAIKYMO POLITIKA 
Ši slapukų taikymo politika aprašo skirtingus slapukų tipus, kurie gali būti naudojami ryšium su 

interneto puslapiu (toliau vadinamo Svetainė) iš kurio jus peržiūrinėjate šią slapukų taikymo 

politiką ir kaip galite juos valdyti. Mes galime bet kuriuo momentu pakeisti šią slapukų taikymo 

politiką. Prašome patikrinti užrašą "PASKUTINIS ATNAUJINIMAS" šio puslapio pradžioje, kad 

sužinotumėte kada paskutinį kartą buvo atnaujinta ši slapukų taikymo politika. Bet kokie slapukų 

taikymo politikos pasikeitimai įsigalioja mums ją paviešinus arba padarius pasiekiamą per šią 

Svetainę.  

KAS YRA SLAPUKAS? 

Slapukai yra mažos tekstinės bylos parsisiunčiamos į jūsų kompiuterį ar nešiojamą prietaisą jums 

juo aplankius kokį nors tinklalapį. Slapukai gali būti nustatyti tinklalapio savininko ar trečiosios 

pusės. Jie plačiai naudojami siekiant padaryti, kad tinklalapiai veiktų, arba veiktų geriau ar 

efektyviau. Slapukai gali padėti to pasiekti, kadangi interneto puslapiai skaito ir įrašo šias bylas ir 

tai leidžia jiems jus atpažinti ir išsaugoti svarbią informaciją, kurios pagalba galima padaryti, kad 

jūsų naudojimasis Interneto Puslapiu ir navigacija jame būtų jums patogesni. 

Kai kurie slapukai yra žinomi kaip "sesijos slapukai" ir jų galiojimas baigiasi jums uždarius jūsų 

naršyklę. Kiti slapukai žinomi kaip "nuolatiniai slapukai", jie išsaugomi jūsų kompiuteryje ar 

nešiojamame prietaise ir uždarius jūsų naršyklę. 

KOKIUS SLAPUKUS NAUDOJAME MES? 
Žemiau pateikiame skirtingų slapukų, kurie gali būti naudojami šioje Svetainėje sąrašą. Slapukai 

gali būti suskirstyti į keturis pagrindinis tipus: 

Būtinieji slapukai.  Šie slapukai būtini, kad Svetainė tinkamai veiktų ir leistų jums po ją naršytį bei 

naudotis visomis jos teikiamomis paslaugomis ir funkcijomis. Be šių slapukų Svetainė neveiks taip 

gerai ir sklandžiai, kaip mes to norėtume ir negalėtume teikti tam tikrų paslaugų ar funkcijų, kurių 

dėl kurių esate išreiškę pageidavimus. Žemiau esančioje lentelėje pateikiami keletas tokių slapukų 

pavyzdžių: 

Slapuko 

tipas 

Aprašymas 

Pirkimo 

krepšelio 

Tokie slapukai užtikrina, kad 

prekės, kurias pasidedate į pirkimų 

krepšelį tebebus jame jums 

išsiregistruojant iš tinklalapio, t.y. 

panorėjus užbaigti pirkimo 

procedūrą ir atlikti apmokėjimą. 

Vartotojo 

Identifikacijos 

Vartotojo identifikacijos (User ID) 

slapukai naudojami siekiant 

užtikrinti, kad tik jūs matytumėte 

savo informaciją ir išlaikyti jūsų 

prisijungimo prie Interneto 

Puslapio sesiją aktyvią, kad 

nereikėtų pakartotinai 

prisijunginėti prie kiekvieno 

tinklalapio. 



Saugos Saugos slapukai naudojami 

saugumo kontrolės ir patikrinimo 

veiksmams. 

  

Sąveikos slapukai.  Šie slapukai naudojami rinkti informacijai apie Svetainės lankytojų sąveiką su 

ja. Surinkta informacija yra anonimiška ir naudojama tiktai Svetainės veikimui tobulinti. 

Pavyzdžiui, tokie slapukai parodo mums kokie Svetainės interneto puslapiai dažniausiai lankomi, 

leidžia mums nustatyti bet kokias problemas ar sunkumus, kuriuos mūsų lankytojai galėtų patirti 

naudodamiesi Svetaine, bei leidžia mums pamatyti ar mūsų Svetainėje talpinama reklama efektyvi 

ar ne. Tai leidžia mums stebėti ne tiek atskiro lankytojo Svetainės naudojimo specifiką, kiek bendrai 

visų lankytojų dažniausius Svetainės naudojimo  būdus. Žemiau esančioje lentelėje pateikiami 

keletas pavyzdžių: 

 

Slapuko 

tipas 

Aprašymas Kaip valdyti šiuos slapukus 

Google 

Analytics 

Google Analytics 

slapukai renka 

statistinę 

informaciją 

Svetainės 

apipavidalinimo 

ir navigacijos 

tobulinimo 

tikslais. 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout  

Adobe 

Omniture 

Adobe Omniture 

analytics slapukai 

naudojami renka 

statistinę 

informaciją 

Svetainės 

apipavidalinimo 

ir navigacijos 

tobulinimo 

tikslais. 

http://www.omniture.com/en/privacy/2o7  

Funkciniai slapukai. Šie slapukai leidžia Svetainei prisiminti jūsų naudojimosi Svetaine metu 

atliktus pasirinkimus. Tokie slapukai leidžia mums suteikti jums tobulesnę, daugiau asmeniškai 

pritaikytų savybių turinčią sąsają, pavyzdžiui jie gali prisiminti jūsų pasirinkimą rinkodaros 

klausimais, t.y. jūsų sprendimą gauti arba ne rinkodaros el. pašto laiškus. Šie slapukai taip pat gali 

prisiminti jūsų pasirinkimus dėl Svetainės teksto dydžio, šrifto ir kitų Svetainės asmeniškai 

konfigūruojamų parametrų nustatymų. Taip pat gali būti naudojami teikti jūsų pageidaujamoms 

paslaugoms, pavyzdžiui video įrašų peržiūrai arba komentavimui internetiniame dienoraštyje 

(blog). Šiuose slapukuose saugoma informacija gali būti anoniminė ir bet kokiu atveju negali padėti 

sekti jūsų naršymo kituose tinklalapiuose. 

Žemiau esančioje lentelėje pateikiami keletas pavyzdžių:       

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://www.omniture.com/en/privacy/2o7


Slapuko 

tipas 

Aprašymas 

Kalbos 

pasirinkimo 

Kalbos pasirinkimo slapukai naudojami 

išsaugoti jūsų pasirinktos tinklalapyje 

naudojamos kalbos nustatymą ir rodyti tinkamas 

pasirinkimo keitimo nuorodas tinklalapyje. 

Vietos 

pasirinkimo 

Jūsų apytikslis adresas (miestas, valstija, 

valstybė, pašto kodas), nustatytas pagal jūsų IP 

adresą ir išsaugomas su tikslu pasirinkti 

svetainės variantą atitinkantį jūsų šalį bei 

pateikti Svetainėje informaciją apie 

mažmeninius pardavėjus ir pristatymų vykdymo 

datas netoli jūsų. 

Tinklalapio 

iš kurio 

atvykote į 

Svetainę  

Tinklalapio iš kurio atvykote į Svetainę 

duomenys (t.y. paskutinis jūsų aplankytas 

tinklalapis prieš apsilankant mūsų Svetainėje) 

gali būti išsaugomi siekiant geriau suprasti jūsų 

pageidavimus. 

Paskutinio 

apsilankymo 

ir veiksmų  

Paskutinio apsilankymo data, bei paskutiniai 

Svetainėje atlikti veiksmai ir kita informacija 

išsaugoma siekiant galėti jums pateikti 

naujausią informaciją bei tai, „kas Svetainėje 

naujo nuo jūsų paskutinio apsilankymo” ir, kad 

geriau suprasti jūsų pageidavimus. 

Neseniai 

peržiūrėto 

video įrašo 

Paskutinio jūsų peržiūrėto video įrašo data ir 

pavadinimas įrašomas siekiant geriau suprasti 

jūsų pageidavimus. 

Flash 

slapukai 

Flash slapukai naudojami garso ir vaizdo 

informacijai atgaminti. 

  

Tinklalapio 

istorijos 

Tinklalapio istorijos slapukai naudojami 

išsaugoti jūsų aplankytų interneto puslapių seką. 

Jei lankydami Svetainę gautumėte klaidos 

pranešimą, slapuko informacija išsaugoma į 

registracijos žurnalo laikmeną administratorių 

informavimo apie klaidą ir jos sprendimo 

tikslais. 

Nukreipimo ir reklamos slapukai.  Mes galime naudoti trečiųjų šalių reklamos bendrovės, 

reklamos mūsų Svetainėje pateikimui jūsų apsilankymo metu. Šios kompanijos gali išsaugoti ir 

atpažinti unikalų slapuką jūsų kompiuteryje ar nešiojamame prietaise. Šie slapukai naudojami 

pateikti jums aktualiausius ir jūsų interesus labiausiai atitinkančius reklamos skelbimus. Jie taip pat 

naudojami su tikslu apriboti kiek kartų jums bus pateiktas tas pats reklaminis skelbimas bei 

reklaminės kampanijos efektyvumo matavimui. Šie slapukai taip pat prisimena, kad jūs esate 

aplankę atitinkamą interneto puslapį ir ši informacija pateikiama kitoms organizacijoms, pvz. 

reklamos užsakovams. 

Verta pažymėti, kad slapukuose išsaugomų duomenų, kurie gali būti laikomi asmenine informacija, 

atžvilgiu taikomos mūsų Privatumo Politikos nuostatos papildančios šį Slapukų Taikymo Politikos 

http://www.avon.lt/PRSuite/privacy_security.page


dokumentą. 

KAIP GALIU VALDYTI SLAPUKŲ NUSTATYMUS?   

Jūs galite bet kuriuo metu atmesti ar priimti Svetainės siunčiamus slapukus aktyvuodami atitinkamą 

jūsų naršyklės nustatymą. Informaciją apie veiksmų seką, kurią būtina atlikti norint aktyvuoti ar 

išjungti slapukų priėmimą naršyklėje, galima rasti jūsų naudojamos interneto naršyklės tinklalapyje, 

per naršyklės pagalbos meniu. Jums taip pat gali būti įdomu aplankyti sekančią interneto svetainę, 

kuri visiškai nesusijusi su Avon - http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html. Joje 

rasite informacijos apie dažniausiai naudojamas naršyklių slapukų apribojimo ar išjungimo 

nustatymų pakeitimus. Prašome atkreipti dėmesį, kad išjungus slapukus, ne visos Svetainės 

funkcijos veiks taip kaip turėtų.  

SUSIJUSIOS TECHNOLOGIJOS 

Vietinio išsaugojimo objektai: Mes ir trečiosios šalys, t.y., paslaugų teikėjai, tam tikrose 

situacijose galime naudoti vietinio išsaugojimo objektus (angl. „Flash LSOs“), taip pat atpažinti jus 

ir prisiminti, ką jūs pirkote. Vietinio išsaugojimo objektai skiriasi nuo slapukų išsaugomų duomenų 

kiekiu ir tipu. Be to, jūs savo naršyklėje vietinio išsaugojimo objektų negalite valdyti, ištrinti ar 

apriboti. Norėdami sužinoti daugiau apie vietinio išsaugojimo objektus ir išmokti juos valdyti, 

spustelkite „Flash“ grotuvo palaikymo puslapį, pasirinkite punktą Visuotinio išsaugojimo 

nustatymų skydelis ir sekite instrukcijas. Dabar norėdami pamatyti  „Flash LSOs“ savo 

kompiuteryje, eikite į Tinklalapio išsaugojimo nustatymų skydelį ir sekite „Flash LSOs“ peržiūros 

arba ištrynimo instrukcijas. 

 

„Pixel tags“ žymos ir kitos technologijos: „Clear GIFs“ yra mažyčiai grafiniai vaizdai su unikaliu 

identifikatoriumi, kurie funkcionuoja panašiai, kaip ir slapukai. Tačiau, skirtingai nuo slapukų, 

kurie yra saugomi jūsų kompiuterio kietajame diske, „Clear GIFs“ žymos yra patalpinamos 

nematomai tinklalapiuose. Mes galime naudoti „Clear GIFs“ žymas (taip pat žinomas, kaip web 

beacons, web bugs ar pixel tags) tam, kad galėtume sekti mūsų Svetainės lankytojų veiklą joje ir 

kaupti statistiką apie Svetainės naudojimą ir faktinį duomenų pateikimo atvejų skaičių. Mes ir 

susijusios trečiosios šalys, paslaugų teikėjai, padėdami mums sekti faktinį duomenų pateikimo 

elektroniniu paštu atvejų skaičių, įvertinti mūsų rinkodaros kampanijų sėkmę ir identifikuoti, kada 

mūsų elektroninio pašto žinutės yra perskaitomos ar persiunčiamos, gali naudoti „Clear GIFs“ ir 

HTML formato elektronines žinutes. 

 

Skydeliai (angl. Widgets), programos ir panašios technologijos. Jei norite išnaudoti mūsų 

siūlomas technologijas (tokias, kaip skydeliai), bet kokia asmeninė informacija ar kita jūsų pateikta 

informacija gali būti pasiekiama viešai, pavyzdžiui, per socialinius tinklapius ir kitus tinklalapius 

bei platformas, kuriose jūs galite pasinaudoti technologijomis. Be to, kai kurios technologijos gali 

su virusais išplisti į kitas vietas (pavyzdžiui, jūsų draugas ar klientas savo blog'e gali patalpinti 

skydelį, kuriame yra informacija apie jus). „Avon“ neatsako už asmeninės ir (arba) kitos 

informacijos rinkimą, naudojimą ir viešinimą.  

SUSISIEKITE SU MUMIS  

Jei turėtumėte dar klausimų, susisiekite su mumis elektroniniu paštu: informacija@avon.com, arba 

rašykite žemiau nurodytu adresu:  Dariaus ir Girėno 81, Vilnius, LT-02189. 

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html

