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„MONAT NATURAL EUROPE LIMITED“ FILIALO „MONAT Global Lietuva“ slapukų politika

Atkreipiame dėmesį, kad ši slapukų politika taikoma tik „MONAT NATURAL EUROPE LIMITED“ filialui „MONAT 
Global Lietuva“ arba „MONAT“ mobiliosioms programoms („Svetainėms“), kuriose yra įkelta nuoroda į šią 
politiką.

Dažniausiai užduodami klausimai (DUK)

TURINYS

KAS YRA SLAPUKAI?
KAIP ŠIOJE SVETAINĖJE NAUDOJAMI SLAPUKAI IR KOKIĄ INFORMACIJĄ MES KAUPIAME?
KAIP GALIU IŠJUNGTI IR ĮJUNGTI SLAPUKUS?

KAS YRA SLAPUKAI?

Slapukas yra tik tekstinė informacijos eilutė, kurią svetainė persiunčia naršyklės slapukų failą kompiuterio 
kietajam diskui, kad svetainė galėtų atminti, kas Jūs esate. Slapukai gali padėti išdėstyti turinį, atitinkantį Jūsų 
poreikius svetainėje žymiai greičiau. Kai kurie slapukai leidžia atkurti ir iš naujo atvaizduoti vartotojo sesijas 
mūsų svetainėse. Daugelis svetainių naudoja slapukus.

Slapuką paprastai sudaro domeno, iš kurio kilęs slapukas, pavadinimas, slapuko „naudojimo laikas“ ir reikšmė, 
paprastai atsitiktinai sugeneruotas unikalus numeris.

Mūsų svetainėse „MONAT“ naudoja dviejų tipų slapukus:

• sesijos slapukai, kurie yra laikini slapukai ir lieka naršyklės slapukų faile, kol išeinate iš svetainės; ir

• nuolatiniai slapukai, kurie Jūsų naršyklės slapukų faile išlieka ilgiau (nors kiek laiko, priklausys nuo 
konkretaus slapuko naudojimo trukmės).

KAIP ŠIOJE SVETAINĖJE NAUDOJAMI SLAPUKAI IR KOKIĄ INFORMACIJĄ MES KAUPIAME?

Sesijų slapukai

Jie yra naudojami tokiems tikslams:
• kad galėtumėte perduoti informaciją tarp mūsų svetainės puslapių ir nereikėtų panašios informacijos vesti 
iš naujo ir
• per registraciją, kad galėtumėte pasiekti saugomą informaciją.

Nuolatiniai slapukai

Jie yra naudojami tokiems tikslams:
• kad padėtų atpažinti Jus, kaip unikalų lankytoją (naudojant numerį), kai vėl naršote mūsų svetainėje;
• kad padėtų mums parinkti turinį ir reklamas, kurios atitinka Jūsų interesus ir išvengtume tokių pačių 
reklamų kartojimo;
• kad galėtume kaupti kaupiamąją statistiką, leidžiančią suprasti, kaip naudotojai naudoja mūsų svetainę ir 
galėtume pagerinti savo svetainės struktūrą;
• kad galėtume nustatyti ir išspręsti patirties problemas, su kuriomis susiduria naudotojas bei pagerinti 
mūsų svetainės veiklą ir
kad galėtume išspręsti narių užklausas ir užtikrinti narių taisyklių laikymąsi.



„MONAT NATURAL EUROPE LIMITED“ filialo „MONAT Global Lietuva“ slapukų politika
LT - 2021 m. Rugpjūčio 13 d.

Trečiųjų šalių slapukai

Trečiosios šalys svetainėse taip pat gali naudoti slapukus. Jie yra naudojami tokiems tikslams:
pritaikyti turinį pagal savo pageidavimus,
suskaičiuoti svetainės naudotojų skaičių ir
užtikrinti apsipirkimo krepšelių ir apmokėjimo saugumą.

Žiniatinklio indikatoriai (angl. „Web Beacons“)

Kai kuriuose mūsų tinklalapiuose gali būti naudojami elektroniniai atvaizdai, taip vadinami žiniatinklio indikatoriai 
(kartais vadinamais aiškiais GIF), kurie leidžia suskaičiuoti vartotojus, kurie apsilankė šiuose puslapiuose. 
Žiniatinklio indikatoriai renka tik ribotą informacijos kiekį, į kurį įeina slapuko numeris, puslapio peržiūros laikas 
ir data bei puslapio, kuriame naudojamas žiniatinklio indikatorius aprašymas. Mes taip pat galime naudoti 
žiniatinklio indikatorius, kuriuos įdiegia trečiųjų šalių reklamos specialistai. Tokie žiniatinklio indikatoriai yra 
naudojami tik tam tikros kampanijos stebėjimui.

KAIP GALIU IŠJUNGTI IR ĮJUNGTI SLAPUKUS?

Keisdami nustatymus savo naršyklėje, turite galimybę sutikti arba nesutikti su slapukais. Tačiau, išjungus 
slapukus, galite neturėti galimybės naudotis visomis mūsų svetainės interaktyviosiomis savybėmis.
Jeigu pageidaujate, kad sistema įspėtų prieš tai, kai sutinkama su slapuku Jūsų kietajame diske, atlikite tokius 
veiksmus:

• Slapukų nustatymai „Internet Explorer“ naršyklėje
• Slapukų nustatymai „Firefox“ naršyklėje
• Slapukų nustatymai „Chrome“ naršyklėje
• Slapukų nustatymai „Safari“ naršyklėje ir iOS.

Slapukų ištrynimas

Galite laisvai ištrinti bet kokius slapukus, kurie buvo įdiegti Jūsų naršyklės slapukų kataloge. Pavyzdžiui, jeigu 
naudojate „Microsoft Windows Explorer“ naršyklę:

• Atidarykite „Windows Explorer“ naršyklę
• Įrankių juostoje paspauskite ant „Paieška“ mygtuko
• „Katalogai ir failai“ paieškos langelyje įrašykite žodį „Slapukai“
• „Ieškoti“ langelyje pasirinkite „Mano kompiuteris“
• Spauskite ant „Ieškoti dabar“
• Du kartus paspauskite ant surastų katalogų
• „Pasirinkite“ bet kurį slapuko failą
• Klaviatūroje nuspauskite „Ištrinti“ mygtuką

Jeigu nenaudojate „Microsoft Windows Explorer“ naršyklės, norėdami sužinoti daugiau, kur rasti slapukų 
katalogą, „Pagalbos“ funkcijoje pasirinkite „Slapukai“.

KOKIOS MANO TEISĖS DĖL ASMENINĖS INFORMACIJOS TVARKYMO?

Priklausomai nuo galiojančių įstatymų, Jūs galite turėti skirtingas teises dėl savo asmeninės informacijos 
tvarkymo, pvz., prieigos, taisymo, apribojimo arba prieštaravimo tvarkyti asmeninius duomenis teisė (įskaitant ir 
tiesioginės rinkodaros apdorojimo), taip pat dėl duomenų perkėlimo kitam duomenų tvarkytojui ar jų ištrynimo. 
Kai kuriose mūsų svetainėse Jūs galite peržiūrėti ir atnaujinti savo asmeninę informaciją. Jeigu ši funkcija 
negalima arba, jei reikalinga pagalba dėl asmeninių duomenų tvarkymo teisių, susisiekite su „MONAT“ duomenų 
apsaugos skyriumi toliau nurodytu kontaktiniu el. paštu.
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Atkreipiame dėmesį, kad šioms teisėms taikomi apribojimai, kurie yra išdėstyti galiojančiame įstatyme.

Jeigu nepageidaujate gauti reklaminės informacijos el. paštu arba SMS žinute, turėsite galimybę atsisakyti gauti 
minėtą informaciją.

Jeigu turite papildomų klausimų dėl šios slapukų politikos ir mūsų praktikų arba, jeigu norite pateikti skundą 
„MONAT“ dėl asmeninės informacijos naudojimo, susisiekite el. p.

DPO@monatglobal.com 

ES naudotojams ir nariams, jeigu turite klausimų, kaip „MONAT“ renka ir naudoja Jūsų asmeninę informaciją, 
į kuriuos nepakankamai atsako „MONAT“ atstovai, turite teisę pateikti skundą kompetentingai aukštesniajai 
institucijai, kuri veikia Jūsų šalyje.

Ar gali „MONAT“ keisti šią svetainės politiką?

Privatumo įstatymai, gairės ir teismų praktika keičiasi nuolatos. Dėl to „MONAT“ pasilieką teisę, esant poreikiui, 
keisti šią politiką. Rekomenduojame reguliariai apsilankyti mūsų svetainėje ir susipažinti su naujausią mūsų 
politikos versiją.


