SLAPUKŲ POLITIKA
BAB bankas SNORAS, juridinio asmens kodas 112025973, registracijos adresas A.Vivulskio g. 7, Vilnius
(toliau –„Bendrovė“, arba „mes“), įsipareigoja užtikrinti svetainės lankytojų (toliau – „Lankytojai“)
asmeninės informacijos saugumą ir teisių apsaugą Jums naudojantis mūsų interneto svetaine
www.snoras.com (toliau – „Svetainė“) ir joje esančiu turiniu.
Lankantis Svetainėje, Bendrovė arba Bendrovės įgalioti paslaugų teikėjai pasitelkia įvairias technologijas
duomenų išsaugojimui tam, kad Lankytojų naudojimasis Svetaine būtų patogesnis ir saugesnis, o
siūlomos paslaugos būtų aktualesnės.
Ši slapukų politika sukurta tam, kad Lankytojai sužinotų daugiau informacijos apie tinklalapyje
naudojamas technologijas ir kaip Bendrovė jas naudoja.
1. BENDRA INFORMACIJA APIE SLAPUKUS
Svetainėje mes naudojame slapukus (angl. cookies). Jie leidžia jūsų poreikiams pritaikyti Svetainės
veikimą, taip pat palengvina naršymą ir naudojimąsi mūsų Svetaine.
Slapukai – kas tai?
Slapukai yra nedideli tekstiniai failai (užimantys iki kelių KB), kuriuos Jūsų interneto naršyklė apsilankant
mūsų Svetainėje patalpina Jūsų kompiuteryje, planšetėje arba kitame išmaniajame įrenginyje. Jie leidžia
Svetainei išsaugoti tokius duomenis, kaip:
- prisijungimo duomenys (prisijungiančio įrenginio IP adresas, prisijungimo laikas, miestas, iš
kurio jungiamasi);
- naršyklės tipas;
- demografiniai duomenys (amžiaus grupė, lytis);
- duomenys apie tai, kaip Jūs naršote Svetainėje.
Tikslai, kuriais naudojame slapukus
Slapukais siekiame:
- užtikrinti efektyvų ir saugų Svetainės veikimą; mes naudojame slapukus palaikant mūsų
saugumo funkcijas, kurios padeda aptikti ir nustatyti netinkamo elgesio atvejus mūsų
Svetainėje;
- gerinti Svetainės veikimą; stebėdami slapukų naudojimą, galime gerinti Svetainės ir
elektroninių paslaugų veikimą;
- atpažinti sugrįžtančius Svetainės Lankytojus; jie padeda parodyti tinkamą informaciją
Lankytojams.
2. SVETAINĖJE NAUDOJAMI SLAPUKAI
Kiekvieną kartą Jums apsilankius mūsų Svetainėje, gali būti sukurti ilgalaikiai slapukai, kurie lieka Jūsų
kompiuteryje po Jūsų išsiregistravimo ir bus panaudoti Jums vėl apsilankius mūsų Svetainėje; jie galioja ir
nėra ištrinami Jums baigus naršyti Svetainėje, ir/arba trumpalaikiai (seanso) tipo slapukai, kurie
pasibaigia ir yra ištrinami Jums baigus naršyti Svetainėje.
Visi mūsų naudojami slapukai gali būti naudojami tik Jūsų išankstiniu sutikimu. Savo sutikimą galite
išreikšti paspaudę mygtuką „Sutinku“ Svetainės puslapyje iškylančioje slapukų juostoje.
Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad būtinieji slapukai yra naudojimosi Svetaine sąlyga. Jei atsisakysite šių
slapukų, negalime būti tikri, kaip ir ar iš viso veiks mūsų Svetainė.
Žemiau išvardijame pagrindinius Svetainėje naudojamus slapukus pagal jų rūšis, renkamus duomenis ir
galiojimo laikotarpį.
2.1. Bendrovės naudojami slapukai
Būtinieji slapukai

Šie slapukai Svetainėje yra būtini tam, kad Jūs galėtumėte naršyti ir naudotis Svetainės funkcijomis, pvz.,
įsiminti formose įvestą informaciją seanso metu, prieiti prie apsaugotų mūsų Svetainės vietų. Be šių
slapukų taptų neįmanoma teikti tam tikras Svetainės paslaugas, ji veiktų ne taip sklandžiai, kaip turėtų.
Funkciniai slapukai
Naudojant šiuos slapukus Lankytojai gali išvengti nustatymų keitimų kaskart apsilankius Svetainėje. Šie
slapukai padeda įsiminti Jūsų pasirinkimus ir nustatymus (pvz., kalbos ar laiko zonos). Šių slapukų
pagalba Lankytojai išvengia nustatymų pasikeitimo kiekvieną kartą apsilankius Svetainėje. Funkciniai
slapukai taip pat įsimena Jūsų padarytus pakeitimus, taip pat kitais atvejais, pvz., kai tinklalapyje
paliekate komentarą. Funkciniai slapukai neseka jūsų veiksmų kitose svetainėse.
Analitiniai slapukai
Analitinių slapukų mes nenaudojame.
3. SLAPUKŲ ATSISAKYMAS, BLOKAVIMAS
Daugelis interneto naršyklių yra nustatytos taip, kad automatiškai priimtų slapukus. Lankytojai savo
nuožiūra gali užblokuoti ar ištrinti slapukus ir panašius unikalius identifikatorius, jeigu tai jiems leidžia jų
naršyklės ar įrenginio nustatymai.
Vis dėlto, atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad būtinieji slapukai ir yra naudojimosi Svetaine sąlyga. Jei
atsisakysite šių slapukų, negalime būti tikri, kaip ir ar iš viso veiks mūsų Svetainė.
Jūs galite reikalauti, kad mes ištrintume visus apie Jus slapukų pagalba surinktus ir tvarkomus duomenis,
kreipdamiesi elektroniniu paštu privacy@snoras.com. Tokie duomenys bus ištrinti ne vėliau kaip per 10
dienų po kreipimosi nurodytu elektroniniu paštu.
Galite kontroliuoti kitų slapukų naudojimą, pakeitę savo naršyklės nustatymus. Daugiau informacijos apie
tai, kaip pašalinti slapukus, o taip pat kitos naudingos informacijos, susijusios su slapukų naudojimu,
galite rasti interneto svetainėje http://www.allaboutcookies.org/.
Visgi, jei atsisakysite ar užblokuosite slapukus ar kitas panašias technologijas, kai kurios Svetainės
funkcijos Jums gali būti neprieinamos arba jos gali veikti ne taip sklandžiai.
4. BENDROSIOS NUOSTATOS
Ši slapukų politika gali būti atnaujinama. BAB bankas Snoras informuos Lankytojus apie atnaujinimus,
tinklalapyje pateikdama naują slapukų politikos variantą.
Ši slapukų politika yra taikoma nuo jos paskelbimo Svetainėje dienos.

