„Subway®“ grupės slapukų politika
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. spalio 2 d.
„Subway“ bendrovė nori užtikrinti, kad jūsų apsilankymas bendrovės interneto svetainėse būtų
sklandus, patikimas ir kuo naudingesnis jums.

Šioje interneto svetainėje yra renkama informacija naudojant „slapukus“ ar panašias technologijas.
Slapukai yra plačiai naudojami siekiant užtikrinti, kad interneto svetainės ir programos veiktų arba
veiktų efektyviau, ir padeda joms atsiminti tam tikrą informaciją apie jus. Slapukai gali būti
naudojami jūsų apsilankymo trukmei („sesijos“ slapukas) arba pakartotiniams apsilankymams
(naudojant „pastovų“ slapuką). „Subway®” grupė.
Slapukai ir kiti tinklo identifikatoriai
Jei jūs naudojatės mūsų interneto svetaine, mes, o taip pat ir trečiosios šalys, gavusios mūsų
sutikimą, išsaugo jūsų įrenginyje mažus identifikavimo failus, paprastai vadinamus „slapukais“,
kurie leidžia mums atpažinti, ar jūs pakartotinai prisijungėte prie mūsų interneto svetainės iš to
paties įrenginio, įrašyti kai kuriuos jūsų išsaugotus parametrus ir pateikti patikrinimui, ar jūs
priklausote vartotojų grupei, į kurią turėtų būti orientuotos tam tikros reklamos.
Be to mes naudojame matavimo pikselius (taip pat vadinamus „žiniatinklio švyturiais“). Tai mažos
interneto svetainėje esančios nuotraukos, skirtos rinkti tam tikrą informaciją iš jūsų įrenginio,
pavyzdžiui, jo IP adresą arba naršyklės tipą.
Operatorius nenaudoja nė vieno iš šių tinklo identifikatorių, kad identifikuotų jus kaip asmenį,
susiedamas turimą informaciją ar kontaktinę informaciją su asmeniu.
Slapukai ir kiti tinklo identifikatoriai naudojami šiais tikslais:
-

-

-

-

Griežtai būtini slapukai. Šie slapukai yra būtini tam, kad galėtumėte judėti interneto
svetainėje ir naudotis jos funkcijomis, pavyzdžiui, patekti į saugias svetainės sritis. Pvz.,
autentifikavimo ir saugos slapukai yra naudojami norint identifikuoti ir atpažinti registruotus
vartotojus ir sudaryti jiems galimybes gauti prieigą prie prašomo turinio ar funkcijų. Be šių
slapukų paslaugos, kurių prašote, negali būti teikiamos.
Funkcionalumo slapukai. Šie slapukai leidžia mūsų interneto svetainėms atsiminti jūsų
pasirinkimus ir jūsų paskyros nuostatas bei suteikti galimybę naudoti patobulintas,
asmeniškesnes funkcijas. Pavyzdžiui, šie slapukai atsimins jūsų prisijungimo duomenis.
Veiklos slapukai. Tai analitiniai ir tyrimų slapukai, leidžiantys mums rinkti informaciją apie
tai, kaip lankytojai naudojasi interneto svetaine, pavyzdžiui, kuriuose puslapiuose lankytojai
lankosi dažniausiai, ir ar gauna iš tinklalapių pranešimus apie klaidas. Tai mums padeda
pagerinti interneto svetainės veikimą ir leidžia išbandyti įvairias idėjas joje.
Tiksliniai slapukai.
Šie slapukai registruoja jūsų apsilankymus interneto svetainėje, puslapius, kuriuose
lankėtės, ir nuorodas, kuriomis pasinaudojote. Šią informaciją naudosime tam, kad
interneto svetainė ir joje vaizduojama reklama labiau atitiktų jūsų interesus. Šiuo tikslu šia
informacija taip pat galime pasidalyti su trečiosiomis šalimis.

Žemiau esančiose lentelėse pateikti paaiškinimai apie mūsų naudojamus slapukus ir jų naudojimo
priežastys. h
Pirmosios šalies slapukai p Juos nustato ir informaciją jų pagalba renka pati interneto svetainė. Juos
interneto svetainė naudoja tik tada, kai joje lankosi vartotojas.
Slapuko
pavadinimas
Sesijos slapukai

Paskirtis

Nuolatiniai slapukai

Slapukai saugomi jūsų nešiojamajame
kompiuteryje ar mobiliajame įrenginyje,
net jei išeinate iš interneto svetainės ir
padedate svetainei (-ėms) atsiminti jus,
kai grįšite kaip lankytojas, tačiau
neidentifikuoja jūsų kaip asmens.

Slapukai padeda interneto svetainei
atsiminti pagrindinę turinio
informaciją, kai jūs einate iš vieno
puslapio į kitą, todėl jums nereikia iš
naujo įvesti ar papildyti informacijos.

Griežtai būtinas
(taip/ne)
Taip

Trukmė

Taip

30 dienų

30 dienų

Trečiosios šalies slapukai: T Juos nustato ir informaciją jų pagalba renka kiti subjektai, tai darydami ne tik
interneto svetainėje.
Tai, pavyzdžiui, gali būti reklamuotojai ar paslaugos, kurias interneto svetainė naudoja tokiems dalykams,
kaip žiniatinklio analizė ar dalijimasis socialinės žiniasklaidos informacija.
Slapuko
pavadinimas
Google Analytics
Facebook Pixel

Paskirtis
Slapukai renka statistiką apie tai, kaip
yra naudojama mūsų interneto svetainė
Slapukai renka statistiką apie tai, kaip
yra naudojama mūsų interneto svetainė

Griežtai būtinas
(taip/ne)
Yes

Trukmė

Yes

180 dienų

360 dienų

Tikslinius slapukus T per mūsų interneto svetainę nustato mūsų reklamos partneriai. Juos

gali naudoti mūsų reklamos partneriai, kad galėtų sukurti jūsų interesų profilį ir pateikti
jums aktualias reklamas kitose interneto svetainėse. Jie veikia unikaliai identifikuodami
jūsų naršyklę ir įrenginį.
Slapuko
pavadinimas
Google Analytics
Facebook Pixel

Paskirtis
Slapukai renka statistiką apie tai, kaip
yra naudojama mūsų interneto svetainė
Slapukai renka statistiką apie tai, kaip
yra naudojama mūsų interneto svetainė

Griežtai būtinas
(taip/ne)
Taip

Trukmė

Taip

180 dienų

360 dienų

Socialinė žiniasklaida: Mes leidžiame vartotojams bendrinti mūsų interneto svetainę socialinėse
medijose, tokiose kaip „Facebook“ ir „Twitter“, naudojantis jų slapukais. Mes nekontroliuojame šių
slapukų. Norėdami sužinoti, kaip veikia slapukai, susipažinkite su atitinkama socialinės

žiniasklaidos paslaugos teikėjo privatumo politika.
Kai kuriuos slapukus ir kitus tinklo identifikatorius mūsų svetainėje visiškai ar iš dalies valdo
trečiosios šalys. Šios šalys taiko savo sąlygas, pagal kurias yra reglamentuojamas tinklo
identifikatorių naudojimas. Šias sąlygas galite peržiūrėti žemiau:
-

Norėdami sužinoti išsamiau apie „Google“ slapukų naudojimo sąlygas, spustelėkite here.
Norėdami sužinoti išsamiau apie „Facebook“ slapukų naudojimo sąlygas, spustelėkite čia.

Kiek laiko slapukai liks mano įrenginyje?
Slapuko buvimo jūsų kompiuteryje ar mobiliajame įrenginyje trukmė priklauso nuo to, ar tai
„nuolatinis“, ar „sesijos“ slapukas. Sesijos slapukai jūsų įrenginyje liks tik tol, kol nustosite naršyti.
Nuolatiniai slapukai jūsų kompiuteryje ar mobiliajame įrenginyje išlieka tol, kol pasibaigs jų
galiojimas arba jie bus pašalinti.
Jūs kontroliuojate slapukų naudojimą
Savo naršyklės nustatymuose galite išjungti slapukų naudojimą, taip pat pašalinti jau išsaugotus
slapukus. Jei nuspręsite atmesti slapukus, vis tiek galite naudotis mūsų interneto svetaine, nors
jūsų galimybė naudotis kai kuriomis mūsų svetainės funkcijomis ir sritimis gali būti apribota
Naršyklių gamintojai nurodo pagalbos puslapius, susijusius su slapukų valdymu jų produktuose.
Daugiau informacijos rasite žemiau:
•
•
•
•
•
•
•
•

Google Chrome
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Safari (Desktop)
Safari (Mobile)
Android Browser
Opera
Opera Mobile

Jei naudojate kitokią naršyklę, susipažinkite su jūsų naršyklės gamintojo pateiktais dokumentais.
Be to taip pat galite naudoti internetinius įrankius, tokius, kaip www.aboutads.info/choices ir
www.youronlinechoices.eu.

KAIP SUSISIEKTI SU MUMIS
Jei turite klausimų dėl mūsų slapukų naudojimo, susisiekite:
„Subway®“ grupės Privatumo tarnyba
C/o „Franchise World Headquarters“ LLC
325 Sub Way
Milfordas, CT
06461
JAV
Telefono numeris:
(203) 877-4281 arba nemokamas numeris: 1-800-888-4848
Faksimilė:
(203) 783-7479
El. paštas:
privacy@subway.com

Kaip dažnai mes atnaujinsime šią slapukų politiką?
Siekiant atspindėti, pavyzdžiui, slapukų, kuriuos naudojame, pakeitimus arba dėl kitų veiklos,
teisinių ar norminių priežasčių galime laikas nuo laiko atnaujinti šią Slapukų politiką. Prašome
reguliariai pakartotinai peržiūrėti šią Slapukų politiką, kad žinotumėte apie mūsų naudojamus
slapukus ir susijusias technologijas.

