
SLAPUKŲ POLITIKA 
 
 
Visos KRAFTTRANS svetainės naudoja slapukus. Naudodamiesi šia svetaine ir sutikdami su šia politika, jūs 
leidžiate KRAFTTRANS naudoti slapukus pagal šios politikos sąlygas. 
 
Slapukus žiniatinklio serveriai perduoda serveriais, žiniatinklio naršyklėms ir yra išsaugomi. 
 
Tada informacija siunčiama atgal į serverį kiekvieną kartą, kai naršyklė užklausa puslapio iš serverio. Tai 
leidžia žiniatinklio serveriui identifikuoti ir stebėti žiniatinklio naršykles. 
 
Yra du pagrindiniai slapukų tipai: seanso slapukai ir nuolatiniai slapukai. 
 

 Seanso slapukai pašalinami iš jūsų kompiuterio iš karto po to, kai naršyklė uždaroma. 

 Nuolatiniai slapukai saugomi jūsų kompiuteryje, kol jie bus ištrinti arba kol jie pasibaigs 
 
 

KRAFTTRANS failų slapukai 
 
KRAFTTRANS šioje svetainėje naudoja slapukus šiais tikslais: 
 

 Rinkti duomenis apie naudotoją per "Google Analytics"; 
 

 Rinkti duomenis apie naudotoją per "Yandex.Metrica"; 
 

 Tam, kad galėtų skelbti turinį socialiniuose tinkluose; 
 

 Rodyti vartotojui rekomendacijas, jei jis jau lankėsi šioje svetainėje; 
 

 Duomenų apie naudotojo kalbą slapuko byloje saugojimas automatiniam peradresavimui svetainėje 
krafttrans.by. 

 
KRAFTTRANS taip pat naudoja "AdWords" ir "Direct" paslaugas, kad galėtumėte stebėti konversijas ir 
pakartotinę rinkodarą. Tai trečiųjų šalių slapukai, galiojantys nuo 90 dienų iki 2 metų. 
 

 
"Google" ir "Yandex" slapukai 
 
KRAFTTRANS naudoja "Google Analytics" ir „Yandeks.Metrica“, tam kad analizuoti statistinius duomenis 
apie naudojimąsi šia svetaine. "Google Analytics" ir "Yandex.Metrica" generuoja statistinę ir kitą informaciją 
apie svetainės naudojimą naudodami slapukus, saugomus naudotojų kompiuteriuose. Informacija, sukurta 
apie mūsų tinklalapį, naudojama generuoti ataskaitas apie svetainės naudojimą. 
 
"Google" ir "Yandex" slapukai atlieka šias funkcijas: 
 

 nustatomas matuojamas domenas; 
 

 Unikalių naudotojų atpažinimas; 
 

 Išsaugojama informacija apie ankstesnių vizitų skaičių ir trukmę; 
 

 Išsaugojama informaciją apie srauto šaltinį; 
 

 Nustatoma sesijos pradžia ir pabaiga; 
 

 Išsaugojamos vartotojų kintamosios vertės lankytojų lygiu. 
 
 
"Google" ir "Yandex" saugo ir naudoja tokią informaciją tam tikrą laikotarpį nuo 30 minučių iki 2 metų, 
priklausomai nuo slapuko tipo. 



 
"Google" privatumo politika pateikiama šiuo adresu: http://www.google.com/privacypolicy.html 
 
"Yandex" privatumo politika pateikiama šiuo adresu: https://yandex.by/legal/confidential/ 
 

Slapukų įdiegimo blokavimas 
 
Dauguma interneto naršyklių suteikia galimybę uždrausti slapukų įdiegimą. 
 
Ištrinti slapukus "Mozilla Firefox"; 
 
Ištrinti slapukus "Yandex"; 
 
Ištrinti slapukus "Google Chrome"; 
 
Ištrinti slapukus "Microsoft Internet Explorer". 
 
 

Papildoma informacija 
 
Jei Jums reikia daugiau informacijos apie bendrovės KRAFTTRANS privatumo politiką ir saugomus 
duomenis, ar norite, kad mes  ištrintume visą informaciją apie Jus, skambinkite +37052329535 arba rašykite 
elektroniniu paštu info@krafttrans.com. 
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