
STALOGISTIC (toliau – Įmonė) siekia užtikrinti Jūsų privatumą. Naudodamiesi šia svetaine ir sutikdami su 

nustatyta politika, Jūs suteikiate teisę Įmonei naudoti slapukus pagal šios politikos sąlygas. 

 

Kas yra slapukai? 

Slapukas yra nedidelis tekstinis failas, kuris įrašomas interneto svetainėje naudotojo kompiuteryje arba mobiliajame 

įrenginyje, kai vartotojas lankosi svetainėje. Slapukai plačiai naudojami darbui puslapyje ar jo efektyvumui gerinti, 

taip pat gauti informaciją apie svetainės naudotojus. Slapukai nekelia grėsmės kompiuteriui, nes tai yra tekstas, o ne 

programa. 

 

Kokie yra slapukų tipai? 

Būtinieji slapukai – tai failai, reikalingi tinkamam svetainės veikimui. Jie leidžia naudotis tam tikromis svetainės 

funkcijomis, pvz., užtikrinti prisijungimo prie paskyros saugumą. 

Analitiniai / darbiniai slapukai – šie failai renka duomenis apie svetainės naudotojų skaičių, informacijos 

pasirinkimą paieškos metu, taip pat kitus duomenis, būtinus svetainės funkcionalumui pagerinti. 

Funkciniai slapukai – yra slapukai, naudojami naudotojui atpažinti, kai jie vėl apsilanko svetainėje. Jie padeda 

individualizuoti svetainės turinį, išsaugoti pasirinktus nustatymus ir pan. 

Reklaminiai slapukai / trečiųjų šalių slapukai – naudojant šiuos failus, informacija apie naudotojo elgesį svetainėje 

naudojama norint parodyti jam tikslinius skelbimus arba kitą jį dominančią informaciją. 

 

Kaip Įmonė naudoja slapukus? 

1. Įmonė slapukus naudoja, kad rinktų informaciją apie vartotojo IP adresą ir vartotojo elgesį, pvz., jo peržiūrėtas 

svetaines ir kiekvienoje svetainėje praleistą laiką. Tai leidžia svetainei prisiminti sistemos ir vartotojo 

nustatymus. 

2. Kiti slapukai leidžia stebėti naudotojų srautus ir naudotojo veiksmus svetainėje: šiuos duomenis Įmonė naudoja 

analizuodama naudotojo elgesį ir gerindama svetainės tinkamumą. Šie slapukai nustatomi ir naudojami su 

„Google Analytics“ įrankiu. 

 

„Google Analytics“ ir „DoubleLick“ slapukai naudojami įvairiais tikslais, susijusiais su jų teikiamomis paslaugomis 

ir reklama. Slapukai renka įvairią naudotojo informaciją ir naudojami unikaliems vartotojams identifikuoti, 

suteikiant jiems unikalų identifikavimo numerį (ID). 

Slapukai vartotojo prietaise nustatomi tik po to, kai jie apsilanko Įmonės svetainėje. Pažymėtina, kad jei vartotojas 

išjungia slapukus savo naršyklėje, kai kurios svetainės funkcijos jam gali būti iš dalies arba visiškai nepasiekiamos. 

Teisinis Įmonės naudojamų slapukų pagrindas yra Įmonės teisėtas interesas užtikrinti techninį svetainės veikimą. 

Tais atvejais, kai slapukai naudojami įrašyti vartotojų pasirinkimus ir surinkti statistinius duomenis, teisinis 

pagrindas yra vartotojo sutikimas leisti naudoti slapukus. 

 

Kaip ilgai Įmonė saugo duomenis? 

Surinktus duomenis Įmonė naudoja analizei trejus metus. 

 

Vartotojo teisės ir jų taikymo tvarka 

Vartotojas turi teisę pasinaudoti savo teisėmis, įskaitant teises, susijusias su asmens duomenų tvarkymu naudojant 

slapukus. Norėdami tai padaryti, turite susisiekti su Įmone elektroniniu paštu sta@sta-logistic.com arba kitais 

kontaktiniais kanalais. Pateikiant prašymą būtina pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba ją 

identifikuoti įstatymų nustatyta tvarka elektroninėmis ryšio priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti 

asmenį ir patvirtinti jo tapatybę. 

 

Vartotojas turi teisę: 

• susipažinti su tvarkomais savo asmeniais duomenimis; 

• reikalauti ištaisyti savo asmeninius duomenis; 

• reikalauti ištrinti savo asmeninius duomenis; 

• atšaukti sutikimą tvarkyti asmens duomenis (jei taikoma); 

• reikalauti, kad būtų perkelti asmens duomenys (jei taikoma). 

 

 

Kai kuriais atvejais vartotojas turi teisę reikalauti, kad būtų taikomi jo asmens duomenų tvarkymo apribojimai arba 

jis gali nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys. 

Išbraukus asmens duomenis vartotojo prašymu, Įmonė tvarko tik tos informacijos kopijas, kurios yra būtinos 

siekiant apsaugoti teisėtus trečiųjų šalių interesus, laikytis vyriausybės reikalavimų, išspręsti ginčus ir trikdžių 

atpažinimui. 

 

Kaip tvarkyti slapukus? 

Vartotojas gali ištrinti visus slapukus savo įrenginyje. Daugelyje naršyklių leidžia tai padaryti. 
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Anonimiškumo funkcija 

Anonimiškumo technologija leidžia vartotojui užkirsti kelią jo stebėti internetinėje svetainėje jokiu tikslu, įskaitant 

analizę, reklamą ir socialinius tinklus. Norėdami apriboti, uždrausti ar ištrinti svetainių įrašomus slapukus, tai 

paprastai galite padaryti savo naršyklės nustatymuose. Šiuos nustatymus paprastai galima rasti naršyklės parinkčių 

meniu. 

Chrome 

Microsoft Edge 

Firefox 

Safari 

Opera  

 

Pakeitimai, šių taisyklių papildymas ir papildoma informacija 

Įmonė pasilieka teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra keisti ar papildyti šias politikos taisykles, nepranešdama 

vartotojui, besinaudojančiam domeno www.stalogistic.com internetiniais ištekliais. 

  

Jeigu Jums reikalinga papildoma informacija apie Įmonės privatumo politiką ir saugomus duomenis ar norite, kad 

mes ištrintume visą informaciją apie Jus, susisiekite su mumis elektroniniu paštu. law@sta-logistic.ru. 

 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=lt
https://support.microsoft.com/lt-lt/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/lt-lt/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/lt/kb/Slapuk%C5%B3%20%C5%A1alinimas#w_clear-cookies-for-the-current-website
https://support.mozilla.org/lt/kb/Slapuk%C5%B3%20%C5%A1alinimas#w_clear-cookies-for-the-current-website
https://lt.phhsnews.com/how-to-clear-history-cache-and-cookies-in-safari-on-iphone-or-ipad231
https://lt.phhsnews.com/how-to-clear-history-cache-and-cookies-in-safari-on-iphone-or-ipad231
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