SLAPUKŲ POLITIKA
1. Slapukas – tai nedidelė duomenų rinkmena, kuri, Jums apsilankius interneto svetainėje,
atsiunčiama ir įdiegiama Jūsų įrenginyje. Šioje duomenų rinkmenoje kaupiami duomenys, susiję
su konkrečiu lankytoju ir interneto svetaine. Slapukai naudojami daugelyje svetainių ir gali būti
skirti daugybei funkcijų atlikti, pavyzdžiui, atsiminti parinktis, leisti vykdyti prekybą internetu ir
rengti interneto svetainės statistiką.
2. UAB „Amberio kreditas“ (toliau – Bendrovė) svetainėje www.amberpaskola.lt (toliau – Svetainė)
naudojami slapukai (angl. cookies) – nedidelės tekstinės informacijos dalelės, kurios automatiškai
sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.
Slapukų surinkta informacija leidžia užtikrinti patogesnį naršymą svetainėje, teikti pasiūlymus
bei daugiau sužinoti apie mūsų svetainių naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti
svetainę. Jeigu Bendrovės svetainėje yra nuorodos į kitas svetaines, kurios taip pat naudoja
slapukus, jie čia neapibūdinti.
3. Kai įrašomi funkciniai, stebėjimo, reklaminiai slapukai ir (ar) trečiosios šalies slapukai mes
prašome Jūsų sutikimo. Kai įrašomi būtinieji slapukai, juos naudojame teisėto intereso pagrindu
ir Jūsų sutikimo dėl tokių slapukų įrašymo neprašome. Jei Jūsų sutikimą jau gavome, ateityje
pakartotinai naudojant tą patį slapuką tuo pačiu tikslu sutikimo dar kartą neprašysime. Tai galioja
ir trečiųjų šalių naudojamų slapukų atžvilgiu.
4. Svetainėje naudojame šių rūšių slapukus:
4.1. Būtinieji slapukai. Būtini tam, kad galėtumėte naudotis svetainės funkcijomis, prisijungti
prie vartotojo paskyros. Be šių slapukų negalėtumėte naudotis mūsų teikiamomis
elektroninėmis paslaugomis;
4.2. Veikimą gerinantys (sesijos) slapukai. Jie skirti pagerinti svetainės veikimą ir renka
bendro pobūdžio anoniminę informaciją apie naudojimąsi interneto svetaine.
4.3. Stebėjimo slapukai (stebėjimo slapukai iš „Google Analytics“). Leidžia Bendrovei
atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po interneto
svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda pagerinti svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti,
kad vartotojai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško;
4.4. Funkciniai slapukai. Naudojami svetainės lankytojams atpažinti, kai jie grįžta į interneto
svetainę. Tai leidžia bendrovei pateikti pagal lankytojų poreikius pritaikytą turinį
socialiniuose tinkluose, įsiminti lankytojams aktualią informaciją.
4.5. Reklaminiai slapukai. Naudojami tam, kad rodytų reklaminius skelbimus, kurie turėtų
būti įdomūs būtent jums ir atitikti jūsų interesus. Jie gali būti naudojami ir tam, kad padėtų
matuoti reklaminės kampanijos efektyvumą.
5. Svetainėje naudojamų slapukų aprašymai:
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6. Mes nenaudojame slapukų asmeninei informacijai apie vartotojus rinkti, tačiau tam tikra
apdorojama informacija visgi gali būti laikoma asmens duomenimis.
7. Kaip ir daugelyje kitų interneto svetainių, tam tikrą informaciją mes renkame automatiškai. Šią
informaciją mes naudojame bendrosioms tendencijoms analizuoti ir interneto svetainėms,
produktams ir paslaugoms administruoti.
8. Svetainės lankytojų statistika analizuojama Google Analytics pagalba. Informacija, surinkta
Google Analytics slapukų apie Jūsų svetainės naršymo istoriją, gali būti perduodama ir saugoma
serveriuose, esančiuose JAV.
9. Mes bendradarbiaujame su trečiosiomis šalimis, pateikdami jų reklamą mūsų interneto svetainėje
arba valdydami mūsų reklamą kitose svetainėse. Mūsų trečiosios šalies partneris gali naudoti
slapukus arba panašias technologijas tam, kad pateiktų Jums reklamą, remdamasis Jūsų naršymo
veikla ir interesais. Atminkite, kad Jūs ir toliau gausite bendrojo pobūdžio reklamą (t. y. reklamą,
kuri nėra pritaikyta Jūsų interesams ir naršymo įpročiams).
10. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai (kai
prašome Jūsų sutikimo dėl slapukų įrašymo), galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus
ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai
kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių
funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

