ŠIAULIŲ UNIVERSITETINĖS GIMNAZIJOS INTERNETO SVETAINĖS PRIVATUMO IR NAUDOJAMŲ
SLAPUKŲ POLITIKA
Šiaulių universitetinė gimnazija gerbia visų Šiaulių universitetinės gimnazijos interneto
svetainės www.sugimnazija.lt lankytojų teisę į privatumą ir įsipareigoja užtikrinti jų asmens duomenų
apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų. Ši
slapukų ir privatumo politika (toliau – Politika) nustato Šiaulių universitetinės gimnazijos atliekamo asmens
duomenų tvarkymo interneto svetainėje tikslus ir įgyvendinimo tvarką.
Interneto svetainėje tvarkomų asmens duomenų valdytoja yra Šiaulių universitetinė gimnazija
(toliau – Gimnazija), kodas Juridinių asmenų registre 195473755, Dainų g. 33, LT- 78236 Šiauliai,
tel. (+370) 650 78586, info@sugimnazija.lt, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Gimnazijoje būtų tvarkomi
laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.
Politika parengta vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių
duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)
(toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir Lietuvos
Respublikos elektroninių ryšių įstatymu.
Kas yra skapukai?
Slapukai (angl. cookies) yra tekstiniai failai, saugomi Jūsų įrenginio (pvz., kompiuterio, mobiliojo
telefono, planšetės) naršyklėje (pvz., „Internet Explorer“, „Firefox“ ir kt.), kai Jūs naršote Svetainėje, ir talpinantys
informaciją apie Jūsų naršymą Svetainėje.
Jums pirmą kartą apsilankius Svetainėje, slapukai perkeliami į Jūsų kompiuterį ir vėliau naudojami
kompiuteriui identifikuoti. Tai įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, palengvinanti naršymą Jūsų jau lankytame
tinklalapyje ir supaprastinanti prieigą prie skelbiamos informacijos.

Kodėl naudojame slapukus:

Svetainėje slapukus mes naudojame, siekiant:
1)
užtikrinti svetainės veikimo funkcionalumą ir efektyvumą;
2)
užtikrindami, kad svetaine būtų patogu naudotis;
3)
siekdami padidinti svetainės veikimo greitį ir saugumą.
4)
svetainės lankomumo statistikai.

Kokius mes naudojame slapukus?
Interneto svetainėje naudojama „Google Analytics“ – Google, Inc. (toliau – Google) teikiama
žiniatinklio analizės paslauga, kuri padeda išanalizuoti, kaip naudojamasi šia interneto svetaine. Šiuo tikslu
„Google Analytics“ naudoja slapukus – tekstinius failus, kurie įrašomi į Jūsų kompiuterį.
Slapukų gauta informacija apie naudojimąsi interneto svetaine – standartinė interneto žurnalo informacija
(įskaitant Jūsų IP adresą) ir anoniminė informacija apie lankytojo elgesį – perduodama „Google“. Prieš
išsiunčiant Jūsų IP adresą „Google“, interneto svetainė paverčia jį anoniminiu.
Pagal „Google Analytics“ paslaugos teikimo sąlygas „Google“ nesusies duomenų subjekto IP
adreso su jokiais kitais „Google“ turimais duomenimis.
Pagal Google „privatumo skydo“ sertifikavimo tvarką, Google pareiškia, kad ji laikosi ES ir JAV
„privatumo skydo“ sistemos reikalavimų. Google gali perduoti „Google Analytics“ surinktą informaciją
trečiosioms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymą arba kai tos trečiosios šalys tvarko
informaciją Google vardu.
Atsisakymas naudoti slapukus
Savo sutikimą naudoti slapukus galite pakeisti, pakeisdami nustatymus ir ištrindami įrašytus
slapukus. Tai atlikti galite pakeisdami naršyklės nustatymus. Dažniausiai naudojamų naršyklių nustatymus
rasite nuspaudę ant šių nuorodų:
– Google Chrome
– Internet Explorer / EDGE
– Mozilla Firefox
– Apple Safari
Nuorodos į kitus tinklalapius
Mūsų tinklalapyje gali būti nuorodų į kitus tinklalapius. Kai naudojate šias nuorodas ir vartote kitų tinklalapių
puslapius, turėtumėte žinoti, kad mes jų nekontroliuojame. Dėl minėtos priežasties, negalime būti atsakingi
už bet kokios informacijos, kurią pateikiate lankydamiesi tokiuose tinklalapiuose, apsaugą ir privatumą.
Turėtumėte elgtis atsakingai ir susipažinti su jų privatumo politika.

