Slapukų politika
Šioje slapukų politikoje aiškinama, kaip UAB „mogo LT“ (toliau – mes) naudoja slapukus savo svetainėse, įskaitant www.mogo.lt.
Jums sutikus, be slapukų, užtikrinančių minėtos svetainės veikimą, jūsų naršyklėje ar įrenginyje, kuriais naudodamiesi pasiekiate
mūsų svetainę, gali būti pasitelkiami kiti slapukai, žiniatinklio indikatoriai, stebėjimo pikseliai arba panašios informacijos saugojimo
technologijos. Šioje politikoje paaiškinama, kokie slapukai naudojami mūsų svetainėje ir kokiais tikslais.
Jūs galite pakeisti slapukų nuostatas arba atsisakyti bet kurios slapukų kategorijos (išskyrus būtinuosius slapukus), valdydami
slapukų nustatymus naršyklėje.
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Kas yra slapukai ir kokiais tikslais mes juos naudojame?

Slapukai – tai maži tekstiniai failai, saugomi jūsų įrenginyje tuo metu, kai lankotės mūsų svetainėje. Naršyklė naudoja slapukus,
kad būtų galima persiųsti informaciją atgal į svetainę kiekvieno kito apsilankymo metu ir taip atpažinti naudotoją bei įsiminti
naudotojo pasirinkimus (pavyzdžiui, pasirinktą kalbą, prisijungimo informaciją ir kitas nuostatas). Taigi pakartotinai lankytis
svetainėje jums bus paprasčiau, o svetainė bus jums naudingesnė.
Naudojame skirtingų tipų slapukus. Jums pasiekus svetainę, mes į jūsų naršyklę arba įrenginį patalpinsime būtinuosius slapukus.
Kitų tipų slapukai bus saugomi tik tuo atveju, jeigu sutiksite su tokių slapukų naudojimu. Toliau pateikiama daugiau informacijos
apie slapukus, kurie gali būti saugomi jūsų įrenginyje arba naršyklėje, kai lankotės mūsų svetainėje.
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Būtinieji slapukai

Būtinieji slapukai padeda padaryti interneto svetainę patogesnę, nes supaprastina tokias pagrindines funkcijas kaip naršymas,
kalbos pasirinkimas, autorizavimas ir formų pildymas. Svetainė be šių slapukų neveiks, todėl jų išjungti negalima. Būtinieji
slapukai neatskleidžia naudotojo tapatybės ir nerenka naudotojo informacijos. Jie saugomi naudotojo įrenginyje tol, kol naršyklė
uždaroma.
Analitiniai slapukai leidžia mums suskaičiuoti apsilankymus ir duomenų srauto šaltinius taip, kad galėtume įvertinti bei pagerinti
savo svetainės našumą. Jie padeda sužinoti, kurie puslapiai yra populiariausi, o kurie mažiausiai populiarūs, taip pat – kaip
lankytojai juda svetainėje. Visa iš šių slapukų gaunama informacija yra apibendrinta, naudojant trečiųjų šalių slapukus.
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Rinkodaros ir tiksliniai slapukai

Šiuos slapukus visoje svetainėje gali nustatyti mūsų reklamos partneriai. Minėtos įmonės gali juos naudoti norėdamos sudaryti
jūsų interesų profilį ir rodyti jums aktualius reklaminius sprendimus kitose svetainėse. Slapukuose jūsų asmeninė informacija
tiesiogiai nesaugoma, jų veikimas grindžiamas unikaliu jūsų naršyklės ir interneto įrenginio identifikavimu. Jeigu neleisite naudoti
šių slapukų, reklama bus mažiau jums pritaikyta.
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Trečiųjų šalių slapukai

Svetainėje mes naudojamės trečiųjų šalių paslaugomis, pavyzdžiui, analizės paslaugomis, norėdami sužinoti, kokie mūsų
svetainės elementai populiarūs, o kokie – ne, ir padaryti ją dar naudingesnę. Bet kokią iš trečiųjų šalių slapukų gautą informaciją
tvarko atitinkamas paslaugų teikėjas, todėl prašome perskaityti ir šių paslaugų teikėjų privatumo politikas. Be to, galite atsisakyti
trečiųjų šalių slapukų naudojimo.
Pavyzdžiui, mes galime naudoti „Google Analytics“ slapukus, norėdami įvertinti, kaip naudotojai sąveikauja su mūsų svetainės
turiniu. Minėti slapukai renka informaciją apie jūsų sąveiką su svetaine, tokią kaip unikalūs apsilankymai, pakartotiniai
apsilankymai, sesijos trukmė ir veikla svetainėje.
Mes taip pat galime naudoti „Facebook“ stebėjimo pikselius, skirtus tvarkyti informaciją apie naudotojo veiklą mūsų svetainėje,
tokią kaip apsilankymai, „Facebook“ tapatybė, naršyklės duomenys ir kt. Iš „Facebook“ stebėjimo pikselių gauta informacija
naudojama tam, kad per „Facebook“ būtų galima pasiūlyti skelbimus, atitinkančius jūsų interesus, taip pat įvertinti naudojimąsi
keliais įrenginiais ir naudotojų sąveiką mūsų svetainėje.
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Kaip valdyti slapukus?

Jums lankantis mūsų svetainėje bus parodomas informacinis pranešimas, kad svetainė naudoja slapukus, ir paprašyta jūsų
sutikimo įjungti analitinius bei rinkodaros slapukus. Jeigu norėsite atšaukti sutikimą arba pakeisti slapukų nuostatas, galite tai
padaryti spustelėdami aukščiau esantį slapukų nuostatų mygtuką.
Atšaukti savo sutikimą naudoti analitinius ir (arba) rinkodaros slapukus, taip pat ištrinti visus jūsų naršyklėje saugomus slapukus
galite ištrindami naršyklės slapukų istoriją. Be to, galite nustatyti, kad naršyklė blokuotų slapukų įrašymą. Naršyklėje spustelėję
pagalbos mygtuką, galite rasti nurodymų, kaip neleisti naršyklei saugoti slapukų, taip pat, kokie slapukai jau yra saugomi, ir juos
ištrinti (jeigu pageidaujate). Nuostatas turite pakeisti kiekvienoje naršyklėje, kuria naudojatės.

Taip pat galite atskirai neleisti jūsų veiklos svetainėje fiksuoti „Google Analytics“, įdiegdami „Google Analytics“ atsisakymo
naršyklės papildinį, kuris neleis su „Google Analytics“ bendrinti informacijos apie jūsų apsilankymus svetainėje. Papildinį ir
daugiau informacijos rasite spustelėję šią nuorodą: https://support.google.com/analytics/answer/18188.
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Slapukų politikos pakeitimai

Mes pasiliekame teisę kartkartėmis keisti arba taisyti šią Slapukų politiką. Tokios pataisos įsigalioja jas įkėlus į svetainę.
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Kontaktinė informacija

Jeigu jums kyla klausimų dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo arba šios Slapukų politikos, arba norite pasinaudoti savo duomenų
subjekto teisėmis, rašykite mums info@mogo.lt.
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