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Galioja nuo 2019-05-04 (v.2)
Šis dokumentas apibrėžia Gedeon Richter Plc. atstovybės Lietuvoje, kodas 110241050, buveinės
adresas Maironio g. 23–3, Vilnius (toliau – „Gedeon“) slapukų politiką, kuria vadovaujasi Gedeon,
tvarkydamas duomenis, surinktus naudojant slapukus ir panašias priemones interneto svetainėje
www.richtercyclebalance.lt (toliau – „Svetainėje“)
Svetainėje, siekiant atskirti lankytojus, gali būti naudojami slapukai. Tai padeda gerinti lankytojų
naršymo Svetainėje patirtį, o taip pat – tobulinti Svetainę.
Slapukas yra nedidelis raidžių ir skaitmenų failas, kurį, jeigu lankytojas sutinka, Gedeon išsaugo
lankytojo naršyklėje arba kompiuterio standžiajame diske. Slapukuose yra informacijos, kuri
perduodama į lankytojo kompiuterio standųjį diską.
Gedeon gali naudoti šiuos slapukus:

-

griežtai būtini slapukai: šie slapukai būtini Svetainės darbui. Jiems priskiriami, pavyzdžiui,
slapukai, kurie leidžia lankytojams prisijungti prie saugių Gedeon Svetainės zonų. Šios kategorijos
slapukų negalima išjungti;

-

analitiniai/darbo kokybės slapukai: jie leidžia Gedeon atpažinti lankytojus, juos suskaičiuoti ir
pamatyti, kaip lankytojai naršo Svetainėje ja naudodamiesi. Tai padeda Gedeon tobulinti Svetainės
veikimą, pavyzdžiui, užtikrinant, kad lankytojai lengvai rastų tai, ko ieško;

-

funkciniai slapukai: šie slapukai naudojami atpažinti lankytojus, kai šie grįžta į Svetainę. Tai
leidžia Gedeon individualiai pritaikyti turinį lankytojams;

-

tiksliniai slapukai: šie slapukai fiksuoja apsilankymą Svetainėje, aplankytus puslapius ir
paspaustas nuorodas. Šią informaciją Gedeon naudos tam, kad Svetainę ir joje rodomus skelbimus
labiau pritaikytų lankytojų interesams. Be to, šia informacija tokiu pat tikslu Gedeon gali pasidalyti
su trečiosiomis šalimis.
Daugiau informacijos apie atskirus Gedeon naudojamus slapukus ir tikslus, kuriems juos
naudojame, rasite lentelėje
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Lankytojai gali užblokuoti slapukus aktyvuodami atitinkamą nustatymą naršyklėje, kuris leidžia
atsisakyti įrašyti visus arba kai kuriuos slapukus. Vis dėlto, jeigu naudodamiesi naršyklės nustatymais,
lankytojai užblokuos visus slapukus (įskaitant būtinuosius), lankytojai gali nebegauti prieigos prie visos
Svetainės arba jos dalių. Daugiau informacijos apie slapukus ir kaip juos išjungti rasite:
www.allaboutcookies.org.
Jeigu turite klausimų dėl slapukų politikos prašome kreiptis:

Gedeon Richter Plc. atstovybė Lietuvoje
Kodas 110241050,
Adresas Maironio g. 23–3, Vilnius
El. p. adresas office@richter.lt

