Europos lyčių
lygybės institutas

Slapukų politika
Norėdami, kad ši svetainė veiktų tinkamai, kartais į jūsų įrenginį įrašome mažus duomenų
failus, vadinamus slapukais.

Slapukų naudojimas
Slapukus naudojame tam, kad:
galėtume valdyti prisijungusių naudotojų seansus;
atsimintume pasirinktą svetainės kalbą ir kitas svetainės nuostatas;
stebėtume svetainės naudojimą, naudodamiesi „Google Analytics“ ir PIWIK (žiniatinklio
analizės priemonėmis).
Slapukai bus naudojami tik nurodytais ir jokiais kitais tikslais.

Google
Šioje svetainėje naudojama „Google Analytics“ – žiniatinklio analizės tarnyba, kurią teikia „Google,
Inc.“ („Google“). „Google Analytics“ naudoja slapukus, kurie yra tekstiniai failai, įrašomi į jūsų
kompiuterį, kad žiniatinklio komandai būdų lengviau analizuoti, kaip vartotojai naudojasi svetaine.
Naudojant slapuką sugeneruota informacija apie jūsų naudojimąsi svetaine (įskaitant jūsų IP
adresą) bus perduota „Google“ ir saugoma jos serveriuose Jungtinėse Amerikos Valstijose.
„Google“ naudos šią informaciją, kad galėtų įvertinti, kaip naudojatės svetaine, rengti ataskaitas
apie svetainės veiklą svetainės operatoriams ir teikti kitas paslaugas, susijusias su svetainės
veikla ir interneto naudojimu. „Google“ taip pat gali perduoti šią informaciją trečiosioms šalims, kai
to reikalaujama pagal įstatymą, arba kai trečiosios šalys apdoroja informaciją „Google“ vardu.
„Google“ nesusies jūsų IP adreso su jokiais kitais „Google“ turimais duomenimis. Galite atsisakyti
naudoti slapukus, pasirinkdami atitinkamus savo naršyklės parametrus, tačiau turėkite omenyje,
kad tai padarius gali nepavykti naudotis visomis šios svetainės funkcijomis. Naudodamiesi šia
svetaine sutinkate, kad „Google“ apdorotų duomenis apie jus pirmiau nurodytu būdu ir minėtais
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tikslais.
Slapukuose nėra jokios asmeninės informacijos apie jus ir jie negali būti naudojami naudotojo
tapatybei identifikuoti.
Galite atsisakyti naudoti „Google Analytics“ slapukus, atsisiųsdami ir įdiegdami naršyklės plėtinį,
blokuojantį „Google Analytics“. Plėtinys palaiko ryšį su „Google Analytics JavaScript“ (ga.js) ir
nurodo, kad informacija apie lankymąsi svetainėje neturi būti siunčiama „Google Analytics“.

Informacija apie slapukus
Kas yra slapukai?
Slapukas yra mažas tekstinis failas, kurį jūsų kompiuteryje arba mobiliajame įrenginyje įrašo žiniatinklio
svetainė, kai joje apsilankote. Slapukas leidžia svetainei prisiminti jūsų veiksmus ir nuostatas (pvz.,
prisijungimo vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo nuostatas) tam tikrą laikotarpį, todėl jums nereikės iš
naujo jų nustatyti, kai grįšite į svetainę arba naršysite iš vieno puslapio į kitą.

Kaip galiu valdyti / išjungti slapukus?
Slapukus galite valdyti ir naikinti taip, kaip norite – daugiau informacijos žr. aboutcookies.org. Galite panaikinti
visus slapukus, kurie jau yra jūsų kompiuteryje ir daugumą naršyklių galite nustatyti taip, kad slapukai nebūtų
įrašomi. Vis dėlto, jei taip padarysite, kai kurias parinktis gali reikėti rankiniu būdu nustatyti kiekvieną kartą, kai
lankotės svetainėje, o kai kurios paslaugos ir funkcijos gali neveikti.
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