
Privatumo ir slapukų politka

Šią privatumo ir slapukų politką (toliau – Politkaa taikome tais atvejais, kai lankotės expolita.lt (toliau 
– Interneto svetainėa interneto svetainėje. Ši Politka netaikoma, kai narrote kitų  ennrovių interneto 
svetainėse, pateknami per Interneto svetainę.
 
Prier naunonamiesi Interneto svetaine, atnžiai perskaitykite rią Politką. Jei nesutnkate su ria Politka, 
nenaunokite Interneto svetainės (nesilankykite jojea. Visi asmenys, naunonamiesi Interneto svetaine ir 
pateiknami savo asmens nuomenis patvirtna, kan yra tnkamai susipažinę su ria Politka  ei sutnka su 
jos sąlygomis.
 
Interneto svetainės lankytojų nuomenis renkame laikynamiesi Lietuvos Respu likos asmens nuomenų 
teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respu likos elektroninių ryrių įstatymo, Europos Sąjungos 
asmens nuomenų apsaugos įstatymų, kitų susijusių teisės aktų  ei kontroliuojančių insttuuijų 
nuronymų.

 

Slapukų naudojimas
 
Jums lankants Interneto svetainėje, siekiame, kan pateikiama informauija ir svetainės funkuijos  ūtų 
pritaikytos tk Jums. Tam reikalingi slapukai (angl. uookiesa. Tai nenineli informauijos elementai, 
irsaugomi Jūsų interneto narryklėje. Jie panena mums atpažint Jus kaip ankstesnį Interneto svetainės 
lankytoją, irsaugot Jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyt turinį. Taip pat slapukai 
panena užtkrint sklannų svetainės veikimą, leinžia ste ėt lankymosi Interneto svetainėje trukmę, 
nažnumą  ei rinkt statstnę informauiją apie svetainės lankytojų skaičių. Analizuonami riuos 
nuomenis galime svetainę to ulint, panaryt ją patogesnę Jums. Apsilankę Interneto svetainėje, Jūs 
galite nuronyt, ar sutnkate, kan  ūtų naunojami slapukai. Jei nesutnkate, kan į Jūsų kompiuterį ar 
kitą įrenginį  ūtų įraromi slapukai,  et kana galite atraukt irtrynę įrarytus slapukus.
 

Duomenys apie naudojamus slapukus
 
uookie_uonsent - slapukas, skirtas atpažint, ar sutkote, kan  ūtų naunojami slapukai mūsų svetainėje,
galiojimo laikas - 1 metai.
 
Norėnami naugiau sužinot apie slapukus, pavyznžiui, kaip juos valnyt ar irtrint, galite apsilankyt 
anresu htpp://www.alla outuookies.org.
 

Seanso slapukai
 



Seanso slapukai leinžia Jus atpažint per vieną apsilankymą mūsų svetainėje, kan visi puslapio 
pakeitmai ar parinktys  ūtų įsimenami keliaujant ir vieno puslapio į kitą. Šie slapukai leinžia greitai ir 
lengvai eit per naugy ę svetainės puslapių, kan kaskart apsilankius naujoje vietoje nereikėtų ir naujo 
apnorot informauijos. Seanso slapukai yra laikini ir irtrinami vos tk užveriate narryklę ar atsijungiate 
nuo svetainės.
 

Ilgalaikiai slapukai

Ilgalaikiai slapukai – tai tokie slapukai, kurie nustatytą laikotarpį irlieka Jūsų kompiuteryje pasi aigus 
narrymo seansui, tonėl gali užfksuot tam tkras naunotojų parinkts ar a veiksmus, kai svetainė 
aplankoma nar kartą.

Pirmosios šalies slapukai

Tai slapukai, kurie reikalingi, kan Interneto svetainė galėtų tnkamai funkuionuot.

Trečiųjų šalių slapukai

Tai slapukai, kuriuos naunoja kitos organizauijos per Interneto svetainę.
Interneto svetainėje naunojami Google pronuktų slapukai.
Google Maps sukuria slapukus, kurių pagal a gali vartotojui innivinualiai pritaikyt atvaiznuojamus 
žemėlapius.
Šie slapukai yra sukurt sistemai Google. 
Plačiau apie Google naunojamus slapukus – htpsp://poliuies.google.uom/teuhnologies/types?hl=en.

Bet kokia informauija, surinkta per slapukus, yra saugoma iki slapukų galiojimo pa aigos ir nėra 
naunojama kitais nei rioje Politkoje nuronytais tkslais.
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