Apie slapukus
Visose „Motorherz“ svetainėje naudojami slapukai. Naudodamiesi šia svetaine ir
sutikdami su šia politika sutinkate, kad „Motorherz“ naudotų slapukus pagal šios
politikos sąlygas.
Slapukai yra failai, kuriuos žiniatinklio serveriai siunčia žiniatinklio naršyklėms. Jie
laikomi žiniatinklio naršyklėse.
Tada informacija siunčiama atgal į serverį kaskart, kai naršyklė paprašo puslapio iš
serverio. Tai leidžia žiniatinklio serveriui identifikuoti ir sekti žiniatinklio naršykles.
Slapukai yra dviejų pagrindinių tipų – seanso slapukai ir nuolatiniai slapukai:
• Seanso slapukai iš kompiuterio panaikinami iškart, kai užveriate naršyklę.
• Nuolatiniai slapukai laikomi kompiuteryje, kol panaikinami arba kol baigiasi jų

galiojimo terminas.

„Motorherz“ slapukai
„Motorherz“ slapukus šioje svetainėje naudoja toliau nurodytiems tikslams.
• Duomenims apie naudotoją rinkti naudodama „Google Analytics“ įrankius
• Išsaugoti pageidaujamai kalbai slapuke, kad naudotojas būtų automatiškai

nukreipiamas svetainėje www3.fiskars.com.

„Motorherz“ taip pat naudoja „AdWords“.

„Google“ slapukai
„Motorherz“ naudoja „Google Analytics“ slapukus, kad galėtų analizuoti
naudojimąsi šia svetaine. „Google Analytics“ generuoja statistinę ir kitokią
informaciją apie svetainės naudojimą naudodama slapukus, kurie laikomi
naudotojų kompiuteriuose. Sugeneruota informacija, susijusi su mūsų svetaine,

naudojama svetainės naudojimo ataskaitoms kurti. Trumpai tariant, „Google“
slapukai atlieka toliau nurodytas užduotis.
• Apibrėžia, kurią sritį matuoti
• Atskiria unikalius naudotojus
• Atsimena ankstesnių apsilankymų skaičių ir laiką
• Atsimena duomenų srauto šaltinio informaciją
• Nustato seanso pradžią ir pabaigą
• Atsimena lankytojų lygmens pasirenkamųjų kintamųjų reikšmes.

„Google“ šią informaciją saugo ir naudoja nuo 30 minučių iki 2 metų; priklauso nuo
slapukų tipo. „Google“ privatumo politika pateikiama šiuo
adresu: http://www.google.com/privacypolicy.html

Slapukų atsisakymas
Daugumoje naršyklių galite slapukų atsisakyti arba juos leisti.
• Naršyklėje „Internet Explorer“ visų slapukų atsisakyti galite spustelėję „Įrankiai“,

„Interneto parinktys“, „Privatumas“ ir slenkančiu parinkikliu pasirinkę „Blokuoti visus
slapukus“.
• Naršyklėje „Firefox“ slapukų nuostatas galite keisti spustelėję „Įrankiai“, „Parinktys“ ir

„Privatumas“.
• Naršyklėje „Safari“ slapukų nuostatas galite keisti spustelėję „Parinktys“ ir

„Privatumas“.
• Naršyklėje „Chrome“ slapukų nuostatas galite keisti spustelėję „Nuostatos“ ir

„Privatumas“.

Slapukų blokavimas turės neigiamos įtakos naudojantis kai kuriomis svetainėmis.

