Slapukų politika

„Bridgestone Europe“ slapukų politika

Turinys

1.

Įžanga

3

2.

Kodėl naudojame slapukus?

3

3.

Kokius slapukus naudojame?

4

4.

Kaip mūsų reklamos partneriai naudoja slapukus?

7

5.

Kaip gauname jūsų sutikimą?

7

6.

Kaip galite atsisakyti?

8

7.

Trečiųjų šalių gavėjai ir tvarkytojai

9

8.

Peržiūrėkite mūsų slapukus ir jų galiojimo laiką

9

1.

Įžanga

Šioje politikoje pateikiama informacija apie „Bridgestone Europe NV/SA“ (Kleine Kloosterstraat 10,
1932, Zaventem, Belgija, įmonės kodas RPR (Briuselis) 0441192820) ir jos filialus (toliau –
„Bridgestone“, mes arba mus), taip pat apie jūsų naudojimąsi „Bridgestone“ svetainėmis (toliau –
svetainė).
Slapukai (įskaitant panašias technologijas, pavyzdžiui, pikselius ir tinklo duomenų rinkėjus) yra
mažos teksto rinkmenos, kurias mes ir mūsų reklamos partneriai įdiegia jūsų prie interneto
prijungtame įrenginyje (-iuose) ir įgalina svetainę atpažinti jus ir jūsų įrenginį (-ius), kai vėliau su
mumis sąveikaujate svetainėje. Naudojamų slapukų paskirtis yra nurodyta 2 skyriuje.

2.

Kodėl naudojame slapukus?

„Bridgestone“ naudoja slapukus įvairiais tikslais.
Pavyzdžiui, laikome slapukus jūsų įrenginyje (-iuose), siekdami gerinti mūsų svetainės funkcijas.
Slapukai gali jums padėti naršyti mūsų svetainėje (pvz., įsimenant jūsų pasirinktą kalbą ir anksčiau
jūsų lankytus puslapius) arba jie gali būti reikalingi tinkamai atlikti jūsų prašomoms paslaugoms
(pvz., įsimenant elementus, kuriuos įdėjote į pirkinių krepšelį).
Be to, tam tikri slapukai suteikia mums statistinę informaciją apie naudojimąsi mūsų svetaine, tai
padeda mums suprasti lankytojų elgesį ir pirmenybes, pateiktus suvestiniu būdu. Pavyzdžiui,
galime naudoti šiuos slapukus norėdami sužinoti, kaip lankytojai naudojasi mūsų svetaine, ir
analizuoti, kas veikia ir kas ne, siekdami nuolat tobulinti savo svetainę, taip pat įvertinti, kiek
veiksminga mūsų komunikacija.
Slapukai taip pat gali būti naudojami tam, kad būtų galima stebėti jūsų konkretų susidomėjimą
mūsų produktais ir paslaugomis, kad galėtumėme jums siųsti reklamą pagal turinį, kai lankotės
trečiųjų šalių svetainėse ar socialinės žiniasklaidos tinkluose.
Slapukai gali dar labiau palengvinti tam tikrų trečiųjų šalių programų taikymą, pavyzdžiui,
socialinės žiniasklaidos įskiepius. Įskiepiai tai – Patiktuko mygtukas ir Pasidalijimo mygtukas,
leidžiantys bendrinti žiniatinklio turinį ar savo patirtį socialinės žiniasklaidos paskyrose.

3.

Kokius slapukus naudojame?

Naudojame įvairių rūšių slapukus. Slapukai pagal kilmę skirstomi į pi rmosios š alies s lapu kus ir
trečiosios šalies slapukus. Slapukai taip pat klasifikuojami į seanso slapukus ir nuolatinius slapukus,
priklausomai nuo to, kiek laiko jie veikia jūsų įrenginyje (-iuose). Slapukai taip pat skirstom i pagal
savo atliekamas funkcijas: pagrindiniai ir statistiniai slapukai, funkciniai slapukai, reklamos slapukai
ir socialinės žiniasklaidos slapukai.
Pirmosios šalies slapukai
Pirmosios šalies slapukai yra mūsų įdiegti ir mes valdome jų naudojimą.
Trečiosios šalies slapukai
Trečiosios šalies slapukus diegia ne „Bridgestone“, o kitas subjektas. Pavyzdžiui, kai kuriuose mūsų
tinklalapiuose gali būti ir kitų svetainių, kaip „YouTube“ ar „Flickr“, turinio. Šios svetainės gali būti
įdiegusios savo slapukus, kai pasiekiate šį turinį. Be to, jei dalijatės nuoroda mūsų tinklalapyje,
paslauga, per kurią dalijatės (pavyzdžiui, „Facebook“, „Twitter“ arba „LinkedIn“), na ršyklėje gali
įdiegti slapuką. Galite juos išjungti savo naršyklės nuostatose (žr. 6 skyrių).
Seanso slapukai
Seanso slapukai yra laikini ir lieka jūsų įrenginyje tol, kol trunka naršymo seansas. Kai uždarote
naršyklę, jie dingsta iš kompiuterio ar įrenginio.
Nuolatiniai slapukai
Nuolatiniai slapukai lieka jūsų kompiuteryje ar įrenginyje jau pasibaigus naršymo seansui ir trunka
konkretų slapukuose nurodytą laiką. Kitą kartą jums lankantis svetainėje, naudosime nuolatinius
slapukus, norėdami atsiminti jūsų pirmenybes ir veiklą.
Slapukai pagal paskirtį skirstomi į būtinus slapukus, funkcinius slapukus, reklamos slapukus ir
socialinės žiniasklaidos slapukus.
Pagrindiniai slapukai ir statistiniai slapukai
Pagrindiniai slapukai yra tokie slapukai, kurie yra būtini, kad galėtumėte naršyti programose ir
naudoti visas jų funkcijas. Pavyzdžiui, šio tipo slapukai leidžia jums naršyti iš vieno tinklalapio į kitą
ir išsaugoti informaciją, reikalingą jūsų pageidaujamai paslaugai atlikti (pvz., atsiminti internetu
perkamus elementus, kad galėtumėte pereiti prie mokėjimo puslapio). Be jų negali būti suteiktos
paslaugos, kurių pageidavote.

Kokį poveikį jūsų privatumui turi pagrindiniai slapukai?
Mums nereikalingas naudotojo sutikimas perduoti šiuos slapukus, nes jie yra būtini norint atlikti
jūsų pageidaujamą paslaugą svetainėje.
Statistiniai slapukai, dar vadinami našumo slapukais, padeda mums suprasti, kaip lankytojai
naudojasi svetaine. Tai leidžia nuolat gerinti svetainės našumą, kad lankytojas galėtų patogiau
naršyti. Pavyzdžiui, šie slapukai mums parodo, kuriuose tinklalapiuose naudotojai dažniausiai
lankosi arba ar naudotojai gauna klaidų pranešimus iš mūsų tinklalapių, kuriuos jie lanko.
Kokį poveikį jūsų privatumui turi statistiniai slapukai?
Šie slapukai diegiami automatiškai kiekvieno seanso metu arba ilgesniam laikotarpiui –
atsižvelgiant į jų paskirtį. Šie slapukai nerenka informacijos, identifikuojančios lankytoją. Šie
slapukai renka tik apibendrintą anoniminę informaciją, todėl mums nereikia jūsų sutikimo naudoti
statistinius slapukus.
Visų pirma naudojame „Google Analytics“, kad gautume bendrą vaizdą apie tai, kaip lankytojai
sąveikauja su mūsų svetaine. „Google Analytics“ slapukų generuojama informacija perduodama
JAV įsikūrusiai „Google Incorporated“. „Bridgestone“ naudoja „Google Ana lytics“ su IP
anonimizavimu, o tai reiškia, kad „Google“ mūsų vardu tvarkys surinktą informaciją, siekdama
įvertinti jūsų naudojimąsi svetaine ir rengti ataskaitas apie svetainės veiklą. Tačiau „Google“
negalės derinti informacijos, surinktos iš to, kaip naudojatės svetaine, su kitais „Google“ turimais
duomenimis.
Šie slapukai yra įjungti pagal numatytąsias nuostatas, tačiau vis tiek galite juos išjungti naršyklės
nuostatose (atlikite 6 skyriuje aprašytus veiksmus). Be to, galite išjungti „Google Analytics“
naudodami
nuorodą
„Išjungti
Google
Analytics“
svetainėje
adresu
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en ir atsisiųsti bei įdiegti„ Google Analytics“
atsisakymo naršyklės plėtinį savo įrenginyje (-iuose).
F unkciniai slapukai
Šie slapukai padeda mums individualizuoti svetainę, įsimenant jūsų pageidavimus ir nuostatas
(pvz., naudotojo vardą, pavardę, kalbą ar vietą, iš kurios lankėtės svetainėje). Šie slapukai taip pat
gali būti naudojami įsiminti jūsų atliktiems keitimams, pvz., pritaikytam teksto dydžiui, šriftui ir
kitoms svetainės dalims, arba įsiminti naršymo istorijai ar tam, kad jau lankėtės svetainėje.
Kokį poveikį jūsų privatumui turi funkciniai slapukai?
Numatytieji funkciniai slapukai yra išjungti. Šių slapukų surinkta informacija gali būti techninė
informacija, kuri tvarkoma jums lankantis ir yra susieta su jūsų įrenginiu, nors ir nenurodote savo
vardo. Jei nuspręsite neleisti įjungti šių slapukų, tai gali turėti įtakos jūsų naršymui.

Reklamos slapukai
Šie slapukai gali būti pirmosios ar trečiosios šalies slapukai, kurie seka jūsų naršymo veiklą,
siekiant sukurti naudotojų profilius. Jei naudojatės mūsų svetaine, renkame ir analizuojame
duomenis apie jūsų įrenginį (-ius) (IP adresą) ir jūsų naudojimąsi mūsų paslaugomis (pvz.,
kokiuose puslapiuose lankotės). Naršant sukurtas naudotojo profilis naudojamas norint jums
rodyti reklamas, susijusias su jus dominančiais dalykais, išskirtais iš jūsų naršym o veiklos.
Įmonės, kuriomis naudojamės jums pritaikyti ir pristatyti reklamą, taip pat renka jūsų duom enis iš
kitų internetinių paslaugų. Šie duomenys padeda mums numatyti, kas gali jus dominti, ir parodyti
jums pritaikytas reklamas.
Nerodome jums skelbimų ir neparduodame reklamos vietos trečiosioms šalims savo svetainėse,
tačiau perkame reklamos vietą socialinės žiniasklaidos ir trečiųjų šalių svetainėse (pavyzdžiui,
automobilių svetainėse, padangų interneto parduotuvėse), kur veikiantys mūsų vardu reklam os
partneriai gali reklamuoti mūsų produktus ir paslaugas (reklamos nukreipimas).
Kokį poveikį jūsų privatumui turi šie slapukai?
Nelaikome jokios informacijos apie jūsų tapatybę ar naršymo veiklą šiose trečiųjų šalių svetainėse.
Reklama, kurią rodome jūsų lankomose trečiųjų šalių svetainėse, yra pritaikyta atsižvelgiant į jūsų
susidomėjimą, kai anksčiau lankėtės mūsų svetainėje, pavyzdžiui, jei lankotės mūsų tinklalapyje,
kuriame rasite „Bridgestone“ žiemines padangas, galime jums teikti reklamą apie žiemines
padangas trečiųjų šalių svetainėse.
Šie slapukai išjungiami pagal numatytąsias nuostatas ir įrašomi tik jūsų įrenginyje (-uose), kai
sutinkate su tokiu naudojimu.
Socialinės žiniasklaidos slapukai
Savo svetainėje naudojame socialinės žiniasklaidos įskiepius iš tokių kanalų kaip „Facebook“,
„Google+“, „Twitter“, „LinkedIn“ ir „YouTube“. Socialinės žiniasklaidos įskiepiai – tai moduliai,
leidžiantys dalytis turiniu iš mūsų svetainės socialinės žiniasklaidos tinkluose, jei ten turite paskyrą.
Pavyzdys yra „Facebook“ Patiktuko mygtukas. Tai tapo įmanoma naudojant slapukus.
Be to, socialinės žiniasklaidos įskiepiai jūsų įrenginyje (-iuose) įrašo trečiųjų šalių slapukus,
leidžiančius socialinei žiniasklaidai savo tikslais sekti jūsų naršymą mūsų svetainėje, tai gali būti
elgsena grįsta reklama, analizė ar rinkos tyrimai. Daugiau informacijos apie duomenis, kuriuos šie
socialinės žiniasklaidos kanalai gauna naudodami įskiepių slapukus, galima rasti atitinkamose
socialinės žiniasklaidos svetainėse.

Kokį poveikį jūsų privatumui turi šie slapukai?
Šie slapukai išjungiami pagal numatytąsias nuostatas ir įrašomi tik jūsų įrenginyje (-uose), kai
sutinkate su tokiu naudojimu.
Jei priklausote šiems socialinės žiniasklaidos tinklams, taip pat galite nuspręsti, ar sutinkate su
slapukų naudojimu savo atitinkamos socialinės žiniasklaidos paskyros privatumo nuostatose.

4.

Kaip mūsų reklamos partneriai naudoja slapukus?

Mūsų reklamą jums pristato kruopščiai atrinkti specialistų reklamos partneriai. Reklamą lydintys
slapukai leidžia mūsų reklamos partneriams stebėti skelbimų veiksmingumą. Jie taip pat gali
naudoti slapukus, kuriuos jie įrašė jūsų įrenginyje (-iuose), kai naršėte kitose svetainėse. Jie tai
daro, kad žinotų, jog matėte tam tikrą skelbimą, arba kad jus pritaikytų savo duomenų bazei. Tai
padeda jiems atlikti tokius veiksmus, kaip nustatyti, kiek skelbimų matote internete, ir, jei
dalyvavote rinkos tyrime, mokslinių tyrimų įmonė gali užfiksuoti, kad matėte tam tikrą reklamą.
Bet kuriai įmonei, kuriai leidžiame pridėti žymas ar kodą į mūsų svetainę, nurodoma užtikrinti, kad
jie tvarko jūsų duomenis atsakingai. Tačiau jie naudoja jūsų duomenis kaip duomenų valdytojas,
o duomenų naudojimas priklauso nuo jų privatumo praktikos. Norėdami patikrinti ar ištrinti
trečiosios šalies slapukus savo įrenginyje (-iuose), atlikite 8 skyriuje aprašytus veiksmus.

5.

Kaip gauname jūsų sutikimą?

Pirmą kartą apsilankius svetainėje, pasirodys pranešimas (slapukų reklama) su nurodymais, kaip
tvarkyti savo sutikimą dėl slapukų.
Pagrindiniams (būtiniems) slapukams ir analizės slapukams jūsų sutikimas nėra reikal ingas ir jie
bus įdiegti jūsų įrenginyje (-iuose) automatiškai. Nors pagrindiniai ir analizės slapukai negali būti
išjungti mūsų svetainės slapukų nuostatose, tai galite padaryti „Google Analytics“ svetainėje (žr. 3
skyrių).
Ateityje naudojantis svetaine, jūsų įrenginyje nebepasirodys pranešimo reklama, tačiau visada
galite keisti slapukų sutikimo pasirinkimą spustelėję nuorodą „Keisti mano pirmenybes“ arba
naudodamiesi interneto naršyklės nuostatomis (žr. 6 skyriaus gaires).

6.

Kaip galite atsisakyti?

Gavę jūsų sutikimą dėl slapukų naudojimo, jūsų įrenginyje (-iuose) laikome slapuką, kad
įsitikintume jūsų pasirinkimu, kai lankysitės mūsų svetainėje kitą kartą. Jei nepageidaujate, kad
būtų naudojama informacija apie jūsų elgsena grįstą naršymą, galite to atsisakyti keisdami
naršyklės nuostatas taip, kaip aprašyta žemiau. Taip pat galite atsisakyti prisijungdami prie
nuorodos mūsų svetainėje „Slapukų nuostatos“.
Pakeiskite naršyklės nuostatas
Galite neleisti stebėti jūsų naršymo tiesiog nustatydami naršyklės nuostatas, naršydami
„privačiu režimu“ arba naudodamiesi naršyklės plėtiniais. Galite sužinoti, kaip tai padaryti
apsilankę atitinkamame naršyklės pagalbos puslapyje arba naudodamiesi naršyklės pagalbos
funkcija:
Edge
Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer
Safari
Opera
Mobiliosios programos
Jei lankotės mūsų programose naudodamiesi savo įrenginio žiniatinklio naršykle, turėtumėte
laikytis pirmiau pateiktų nurodymų. Tačiau, norėdamos atpažinti jūsų įrenginį, mobiliosios
programos naudoja skirtingas technologijas. Norėdami, kad jūsų duomenys nebebūtų
naudojami tikslinei reklamai, turėtumėte vadovautis toliau pateiktais nurodymais.
„Apple iOS“
1. Eikite į „Nuostatos“> „Privatumas“> „Reklama“.
2. Įjunkite „Apriboti skelbimų sekimą“.
Jei norite gauti daugiau informacijos, apsilankykite „Apple“ pagalbos puslapyje.

Google Android
1. Eikite į „Nuostatos“.
2. Pasirinkite „Google“ „Paskyrų“ skyriuje.
3. Skyriuje „Privatumas“ pasirinkite „Skelbimai“.
4. Pažymėkite „Atsisakyti susidomėjimu grįstų skelbimų“.
Jei norite gauti daugiau informacijos, apsilankykite „Google“ pagalbos puslapyje.
Microsoft Windows
1. Eikite į „Nuostatos“.
2. Bakstelėkite „Privatumas“.
3. Bakstelėkite „Skelbimo ID“ ir įjunkite „Neleisti programoms naudoti mano skelbimų ID
siekiant gauti duomenis iš programų“.
Jei norite gauti daugiau informacijos, apsilankykite „Microsoft“ pagalbos puslapyje.

7.

Trečiųjų šalių gavėjai ir tvarkytojai

„Bridgestone“ nesikeičia slapukais su trečiųjų šalių svetainėmis ar išorės duomenų teikėjais,
išskyrus trečiąsias šalis, dirbančias tiesiogiai su „Bridgestone“, šiai kontroliuojant ir prižiūrint, kaip
teikti svetainės paslaugas. „Bridgestone“ visada įsitikina, kad jūsų duomenų tvarkytojai saistomi
būtinų sutarties sąlygų, kad duomenys būtų saugūs ir konfidencialūs.
Nors galime naudoti trečiųjų šalių slapukų surinktą informaciją, atkreipkite dėmesį, kad visi
trečiųjų šalių slapukai yra tvarkomi jų teikėjų pagal jų politiką.

8.

Peržiūrėkite mūsų slapukus ir jų galiojimo laiką

Kad galėtumėte matyti tikslų mūsų naudojamų slapukų sąrašą, jų galiojimo laiką ir jų domeną bei
(arba) pavadinimą, galite peržiūrėti savo žiniatinklio naršyklės nuostatas.
Čia pateikiamas trumpas vadovas, kuriame paaiškinama, kaip tai atlikti su skirtingomis
naršyklėmis:
https://www.wikihow.com/View-Cookies

