
Slapukų politika 

Mūsų svetainė www.phosagro.com naudoja mūsų techninius ir rinkodaros slapukus, taip pat trečiųjų 

šalių slapukus, suteikiančius jums gerą naršymo patirtį. Slapukai padeda pagerinti svetainės veikimo 

savybes, daro ją patogesnę vartotojams, renka informaciją apie apsilankymus ir leidžia mums imtis 

priemonių svetainei patobulinti. 

Dauguma interneto naršyklių priima slapukus pagal numatytuosius nustatymus. Vartotojai gali rankiniu 

būdu pakeisti naršyklės nustatymus, kad užblokuotų, apribotų slapukus arba nustatytų pranešimus apie 

slapukus. Jei naudojate kelis įrenginius (planšetinį kompiuterį, išmanųjį telefoną, asmeninį kompiuterį ir 

kt.), įsitikinkite, kad slapukų nustatymai visose naršyklėse yra nustatyti pagal jūsų pasirinkimą. Norėdami 

sužinoti daugiau instrukcijų apie slapukų nustatymus, žr. naršyklės vadovą. 

Tęsdami naršymą ar naudojimąsi www.phosagro.com, jūs sutinkate su mūsų slapukų politika ir 

sutinkate perduoti duomenis apie jus, gautus su slapukais, trečiosioms šalims. 

Jei nesutinkate su mūsų slapukų politika, galite pakeisti savo naršyklės nustatymus arba nustoti naršyti 

mūsų svetainėje. 

Užblokavus visus slapukus (įskaitant svarbius), gali būti apribota prieiga prie mūsų svetainės ar kai kurių 

jos dalių. 

Norėdami sužinoti, kaip pakeisti slapukų nustatymus, sekite šiomis nuorodomis: 

 Chrome 

 Internet Explorer 

 Opera 

 Firefox 

 Safari 

 

Norėdami sužinoti, kaip nebegauti tikslinės reklamos, sekite šiomis nuorodomis: 

 Jei esate Europs Sąjungoje 

 Jei esate bet kurioje kitoje šalyje  

 

Slapukai yra maži teksto failai, kuriuos sukuria svetainė ir kurie saugomi jūsų interneto naršyklėje, 

kompiuteryje ar mobiliajame įrenginyje. 

Norėdami sužinoti daugiau apie slapukus, kuriuos naudojame savo svetainėje, peržiūrėkite toliau 

pateiktą informaciją. 

 

Sesijos slapukas 

Laikini slapukai, kurie egzistuoja tik tuo metu, kai naudojatės svetaine. 

 

Nuolatiniai slapukai 

Lieka jūsų įrenginyje po to kai apsilankėte mūsų svetainėje (nebent juos ištrinsite) 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://support.microsoft.com/en-us/topic/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop?redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-preferences&redirectlocale=en-US
https://support.apple.com/en-gb/HT201265
https://www.youronlinechoices.com/


 

 

Funkciniai slapukai 

Įrašo informaciją apie jūsų pasirinkimus, įskaitant teksto dydį. Jie taip pat leidžia mums jus atpažinti ir 

pritaikyti svetainę pagal jūsų poreikius. 

 

Informacijos rinkimo slapukai 

Renka ir išsaugo informaciją apie jūsų naršymo patirtį, įskaitant aplankytas svetaines. Šie failai nerenka 

asmens tapatybės informacijos. Surinkta informacija saugoma taip, kad būtų užtikrintas anonimiškumas. 

Šie slapukai naudojami siekiant pagerinti svetainės našumą. 

 

Slapukai, skirti naudojimosi svetaine analizei 

Skaičiuoja lankytojų skaičių ir stebi jų naršymą svetainėje. Ši informacija padeda mums nustatyti 

populiariausias svetainės skiltis ir ją optimizuoti, kad mūsų vartotojams būtų lengviau rasti reikiamą 

informaciją. Mes savo svetainę darome patogesnę naudoti, išbandydami įvairias funkcijas ir parametrus. 

 

Norėdami sužinoti, kaip mūsų partneriai naudoja slapukus, apsilankykite jų interneto svetainėse 

sekdami toliau pateiktomis nuorodomis. Mes taip pat pateikiame nuorodas, kurias galite naudoti 

norėdami apriboti trečiųjų šalių slapukus. 

Mes naudojame „Yandex.Metrics“ ir „Google Analytics“, kurie leidžia mums analizuoti mūsų svetainės 

lankytojų veiklą ir pagerinti svetainės našumą. Iš šių tarnybų gauti duomenys yra anonimiški ir nerenka 

lankytojų asmeninės informacijos (t. y. neatpažįsta mūsų svetainės lankytojų). 

Mes galime naudoti duomenis, gautus kartu su trečiosiomis šalimis – mūsų partneriais, kad pagerintume 

savo svetainės ir atskirų jos skyrių veikimą. 

 

„Yandex“ 

Leidžia mums įvertinti skelbimų, pateiktų per „Yandex“, efektyvumą. „Yandex“ privatumo politika 

 

„Yandex.Metrics“ 

API „Yandex.Metrics“ naudojimo sąlygos: https://yandex.ru/legal/metrica_api/?lang=en 

GDPR atitikties deklaracija https://metrika.yandex.ru/about/info/gdpr 

 

„Google“ 

Leidžia mums įvertinti mūsų „Google“ talpinamų skelbimų efektyvumą. 

Kaip „Google“ naudoja slapukus skelbimuose 

„Google“ privatumo politika 

 



„Google Analytics“ 

Leidžia analizuoti mūsų svetainės našumą ir gauti statistiką apie apsilankymus. 

Spustelėkite šią nuorodą, kad užblokuotumėte „Google Analytics“: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=lt-LT 

 

 

 

 

 

 

 


