Slapukų politika
Šią politiką pateikė „T. Rowe Price“ įmonių grupė, joje pateikiama informacija apie slapukų ir panašių
technologijų mūsų skaitmeniniame turinyje, pvz., interneto svetainėse, mobiliosiose programose ar el.
laiškuose, naudojimą.
Slapukai ir panašios technologijos, pvz., žiniatinklio indikatoriai, vietinės saugyklos, žymės ir vaizdo taškai
– tai maži teksto ar grafikos failai, talpinami jūsų kompiuteryje ar kitame įrenginyje, kai lankotės mūsų
skaitmeniniame turinyje arba jį gaunate. Slapukai plačiai naudojami dėl įvairių priežasčių, pvz., kad
interneto svetainė galėtų dirbti efektyviai ir rinkti informaciją apie jus ir jūsų interneto nuostatas. Kad
būtų paprasčiau, visas šias technologijas vadiname slapukais.
Atminkite, kad slapukai dažnai naudojami tam, kad būtų galima naudotis ir pagerintų tam tikras mūsų
skaitmeninio turinio funkcijas, o jei nuspręsite išjungti tam tikrus slapukus, tai gali turėti įtakos
skaitmeninio turinio veikimui. Pavyzdžiui, jei naršyklėje slapukai yra išjungti arba pasirinktas nustatymas
jų nepriimti, gali būti, kad negalėsite naudotis tam tikru turiniu arba negalėsite prisijungti. Daugiau
informacijos rasite šios politikos pabaigoje esančiame skyrelyje „Kaip tvarkyti slapukus“.

Slapukų tipai
Mūsų naudojamų slapukų tipai skirstomi į šias bendrąsias kategorijas:
•

Pagrindiniai slapukai. Šie slapukai yra būtini, kad veiktų mūsų skaitmeninis turinys, pvz., mūsų
interneto svetainė, kurioje norite apsilankyti, todėl mūsų sistemose jų išjungti negalima. Pavyzdžiui, jie
mums reikalingi, kad galėtume pasiūlyti išskleidžiamuosius sąrašus jūsų šaliai ir konkrečiai norimai
aplankyti svetainei pasirinkti, norint žinoti, kad prisijungėte, arba rasti, kur galite užpildyti formą
internete.
•

Našumo slapukai. Šie slapukai leidžia mums suprasti, kaip naudojamas mūsų skaitmeninis turinys.
Jie renka informaciją, pvz., kiek lankytojų turime, kokios skaitmeninio turinio sritys yra pasiekiamos, kaip
lankytojai peržiūrinėja skaitmeninį turinį, ar jiems pateikiami klaidų pranešimai, ar mūsų siunčiami
elektroniniai pranešimai buvo atverti ir ar buvo spustelėtos pranešimuose pateiktos nuorodos. Ši
informacija padeda mums matuoti ir tobulinti skaitmeninį turinį, pvz., atliekant pakeitimų, kad naršyti
būtų lengviau.
•

Funkciniai slapukai. Šie slapukai leidžia užtikrinti didesnį funkcionalumą ir geresnį pritaikymą.
Pavyzdžiui, jie padeda įsiminti jūsų pasirinkimus, leidžia pritaikyti skaitmeninį turinį ir įgalinti
skaitmeninio turinio funkcijas, pvz., vaizdo įrašus.
•

Reklaminiai slapukai. Šiuos slapukus naudojame mes ir mūsų reklamos partneriai, įgalioti talpinti
trečiųjų šalių slapukus mūsų skaitmeniniame turinyje (su mūsų sutikimu). Reklaminiai slapukai renka
informaciją apie jūsų apsilankymą mūsų skaitmeniniame turinyje ir kitur internete, kad padėtų suprasti,
kokios mūsų skaitmeninio turinio sritys jus domina. Be to, šie slapukai gali nustatyti, iš kurių svetainių
galėjote būti nukreipti į mūsų skaitmeninį turinį. Reklaminiai slapukai gali padėti mums arba mūsų
partneriams pritaikyti rinkodarą asmeniškai jums, įskaitant internetinę reklamą, el. paštą ar socialinę
žiniasklaidą.
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Daugiau apie slapukus
Slapukų nustatymas ir naudojimasis paslaugų teikėjais: slapukus skaitmeniniame turinyje galime
nustatyti / patalpinti mes, paslaugų teikėjas, su kuriuo vykdome veiklą, arba mūsų reklamos partneriai.
Svetainės, kurioje lankotės, nustatyti slapukai vadinami pirmosios šalies slapukais (pavyzdžiui, jūsų
naršyklėje nustatyti slapukai, kuriuos valdome mes, kai lankotės mūsų svetainėje). Trečiųjų šalių
slapukus mūsų skaitmeniniame turinyje nustato trečiosios šalies svetainė (pvz., jūsų naršyklėje
nustatytus slapukus valdo reklamos partneris, kai lankotės mūsų svetainėje). Galime dirbti su paslaugų
teikėjais ir savo skaitmeniniame turinyje nustatyti pirmosios ar trečiosios šalies slapukai. Šie paslaugų
teikėjai gali naudoti šias technologijas, kad padėtų mums pateikti turinį ir reklamą, taip pat kaupti
anoniminę svetainės metriką ir analitiką. Nė vienam iš šių paslaugų teikėjų neleidžiame savo tikslais
mūsų svetainėse, paslaugose, programose ar priemonėse rinkti asmeninę informaciją. Šiems paslaugų
teikėjams galioja su mumis sudaryti konfidencialumo susitarimai ir kiti teisiniai apribojimai dėl bet kokios
asmeninės informacijos naudojimo ar rinkimo.
Nuorodos į kitas interneto svetaines ir socialinę žiniasklaidą: mūsų skaitmeniniame turinyje gali būti
nuorodų į kitas trečiųjų šalių svetaines, o susiejimo proceso metu gali būti naudojami trečiųjų šalių
slapukai, talpinami į jūsų įrenginį. Be to, slapukai gali būti naudojami tam, kad būtų galima dalytis turiniu
per socialinės žiniasklaidos tinklus, pvz., naudojant „Facebook“, „Instagram“, „Twitter“ arba „LinkedIn“
mygtukus „Dalytis“ / „Patinka“, ir kurie bus matomi atitinkamuose mūsų skaitmeninio turinio
puslapiuose. Jums išėjus iš mūsų skaitmeninio turinio, bus taikoma trečiosios šalies privatumo ir slapukų
politika.
Trukmė: kiek laiko slapukai liks jūsų įrenginyje priklauso nuo to, ar tai yra seanso slapukai ar nuolatiniai
slapukai. Seanso slapukai naudojami informacijai saugoti naršyklės ar kito internetinio seanso metu ir
automatiškai baigia galioti, kai uždarote naršyklę arba mobiliąją programėlę. Nuolatiniai slapukai
naudojami informacijai saugoti nuolat, tačiau gali būti nustatyta, kad praėjus tam tikram laikotarpiui jų
galiojimas baigsis automatiškai.

Kaip tvarkyti slapukus
Bendroji informacija: daugumos kompiuterių ir kitų žiniatinklio įrenginių naršyklės gali būti nustatytos
priimti visus arba tam tikrų tipų slapukus (priklausomai nuo naršyklės). Jei norite pakeisti slapukų
nuostatas, tai galite padaryti naudodamiesi naršyklės / įrenginio nustatymais (patikrinkite funkciją
„Pagalba“). Kai kuriose naršyklėse ura funkcija „nesekti“, kuri leidžia nurodyti svetaines, kurioms
neleidžiama stebėti jūsų veiklą internete. Šiuo metu nereaguojame į naršyklės „nesekimo“ signalus.
Internetinė reklama: galime naudotis trečiųjų šalių, pvz., reklamos partnerių, paslaugomis, kad galėtume
pateikti reklamas, kai lankotės kitų šalių skaitmeniniame turinyje. Reklamos partneriai, su kuriais
dirbame, nerenka informacijos, pagal kurią būtų galima nustatyti jūsų tapatybę, pvz., vardo, pavardės,
adreso, telefono numerio ar el. pašto adreso, bet vietoje to per trečiosios šalies slapukus gauna
informacijos apie jūsų veiklą mūsų skaitmeniniame turinyje ir kitur internete, taip pat informacijos,
susijusios su naršykle ir įrenginiu, pvz., įrenginio identifikatorių, IP adresą arba reklamos identifikatorių
(IDFA). Surinkta informacija gali būti naudojama siekiant nustatyti kitose svetainėse ir mūsų
skaitmeniniame turinyje matomos reklamos tipus. Daugiau informacijos apie trečiųjų šalių reklamos
slapukus, internetinę reklamą ir kaip atsisakyti įmonių, kurios dalyvauja savireguliavimo procese, galite
gauti apsilankę vienoje ar keliose iš šių svetainių: Digital Advertising Alliance, Network Advertising
Initiative, Digital Advertising Alliance-Canada arba European Interactive Digital Advertising Alliance. Be
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to, galite peržiūrėti ir pakeisti savo naršyklės nustatymus, kaip aprašyta pirmiau skyriuje „Bendroji
informacija“.

Įsigaliojimo data ir papildomi pakeitimai
Šios politikos įsigaliojimo data yra 24/11/2020. Kartais jos sąlygas galime pakeisti. Kai sąlygos bus
peržiūrėtos arba iš esmės pakeistos, įsigaliojimo datą atnaujinsime. Ar buvo atlikta kokių nors esminių
pakeitimų nuo to laiko, kai paskutinį kartą peržiūrėjote informaciją, paprasčiausia sužinoti iš įsigaliojimo
datos. Jei atliksime pakeitimų, apie kuriuos pagal įstatymą turime jus informuoti kitais būdais (pvz.,
paštu), tai padarysime.

Susisiekite su mumis
Jei turite klausimų dėl šios slapukų politikos, susisiekite su mumis adresu
Global.Privacy@troweprice.com.
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