Valdykite savo slapukus
Kas yra slapukai, kam naudojami ir kaip jie tvarkomi?
Slapukas (angl. Cookies) – mažas tekstinis dokumentas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš interneto tinklalapio į
lankytojo kompiuterio kietąjį diską, kad tinklalapio administratorius galėtų atskirti lankytojo kompiuterį ir matyti jo veiklą internete.
Unikalus numeris identifikuoja lankytojo naršyklę kiekvieną kartą jam apsilankius tinklalapyje. Slapukai neleidžia interneto tinklalapiams įsiminti
jokios asmeninės lankytojo informacijos (tokios kaip lankytojo vardas ir adresas), kurį vartotojas galėtų pamiršti įslaptinti. Slapukų visada galima
atsisakyti ir išjungti, tačiau tuomet gali neveikti kai kurios puslapio funkcijos.
Jį naudojant tinklalapyje atsimenama informacija apie apsilankymą, pvz., pageidaujama kalba ir kiti nustatymai. Todėl kitas apsilankymas gali būti
paprastesnis, o svetainė naudingesnė. Slapukai atlieka svarbias funkcijas. Jų pagalba efektyviau naudojamas žiniatinklis.
Slapukai yra labai svarbūs, kad galėtume profesionaliai teikti ir tobulinti paslaugas. Šie slapukai leidžia mums suskaičiuoti apsilankymus ir srauto
šaltinius, kad galėtume išmatuoti ir pagerinti mūsų svetainės našumą. Informacija, kurią gauname naudojantis šiais slapukais, yra anoniminė.
Atminkite, kad slapukų apribojimas gali paveikti svetainės funkcionalumą. Daugelis tinklalapiuose siūlomų interaktyvių funkcijų priklauso nuo
slapukų ir slapukų išjungimas ar blokavimas gali užkirsti kelią šioms paslaugoms arba sumažinti jų naudingumą.
Įvairios žiniatinklio naršyklės gali naudoti įvairius slapukų tvarkymo metodus. Norėdami konfigūruoti naršyklės nustatymus*, atlikite toliau
pateiktus nurodymus.

Microsoft Internet Explorer (IE)
Google Chrome
Safari
Firefox
Mūsų svetainė naudoja šiuos slapukus:
Pavadinimas

Aprašymas

_xSj

Microsoft .NET Core įrankio slapukas, kuris saugo sesijos duomenis.

.AspNetCore.Cookies

Microsoft .NET Core įrankio Idenity slapukas.

.AspNetCore.Antiforgery.uqJJjtL9juc,
.AspNetCore.Antiforgery.2Cvp0DHizac

Microsoft .NET Core įrankio slapukas, naudojas saugumo tikslais.

.AspNetCore.Culture

Naudojamas nustatyti kultūrą (kalbą).

CONSENT, cookieconsent_status

Sutikimo su slapukų politika slapukas.

_gid ,_ga, NID
_gat

Google Analytics slapukas. Google Analytics nesaugo jokios asmeninės informacijos apie
svetainių naudotojus.
Google Analytics slapukas. Google Analytics nesaugo jokios asmeninės informacijos apie
svetainių naudotojus. Jis naudojamas norint apriboti prašymų skaičių.

* Šios nuorodos yra trečiųjų šalių svetainėse, dėl kurių mes nenešame jokios atsakomybės.

