Slapukų politika
2019 m. gruodžio mėn. redakcija
Laikydamasis Italijos duomenų apsaugos tarnybos Įsakymo 229/2014
nuostatų ir, vadovaudamasis Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (ES) 2016/679 dėl asmens duomenų apsaugos 13
straipsniu (toliau Reglamentas arba BDAR), Luigi Lavazza S.p.A. –
Duomenų valdytojas – nori informuoti jus, kad svetainė, kurioje
naršote, naudoja slapukus (angl. „cookies“).
Slapukai - tai tekstiniai failai, kuriuos vartotojo kompiuteris ar įrenginys
automatiškai išsaugo kiekvieną kartą, kai vartotojas apsilanko
interneto svetainėje. Tai reiškia, kad kiekvieno vėlesnio apsilankymo
metu yra stebimi vartotojo pasirinkimai, todėl naršoma efektyviai ir
tikslingai. Priklausomai nuo jų funkcijos ir naudojimo tikslo, slapukus
galima suskirstyti į techninius slapukus, stebėjimo slapukus ir trečiųjų
šalių slapukus.
Naršydamas šioje svetainėje, vartotojas gali gauti slapukus, kuriuos
tiesiogiai siunčia svetainė ir tvarko duomenų valdytojas (pirmosios
šalies slapukai), ir slapukus, kuriuos siunčia skirtingos svetainės ar
internetiniai serveriai ir tvarko trečiosios šalys (trečiosios šalies
slapukai).
Jei turite klausimų dėl jūsų Asmens duomenų apsaugos, susisiekite su
Duomenų valdytoju šiuo el. pašto adresu: PrivacyDPO@lavazza.com
1. PIRMOSIOS ŠALIES SLAPUKAI
Visus šiame skyriuje aprašytus slapukus siunčia tiesiogiai ši svetainė,
o juos tvarko Duomenų valdytojas. Slapukai yra įdiegiami nurodytais
tikslais, atsižvelgiant į įvairias žemiau nurodytas slapukų kategorijas,
ir gali būti perduodami trečiosioms šalims.
Techniniai ir apibendrintos statistikos slapukai – tai tokie slapukai,
kurie yra įdiegiami, siekiant pagerinti svetainės funkcionavimą ir
padidinti jos efektyvumą bei našumą. Šios rūšies slapukai taip pat
naudojami, pavyzdžiui, norint įsiminti vartotojo sprendimą dėl slapukų
naudojimo svetainėje. Techniniai slapukai nenaudojami jokiems
kitiems tikslams, juos gali tiesiogiai valdyti „Lavazza“ arba trečiosios
šalys (žr. skyrių „Trečiųjų šalių slapukai“).
Eksploataciniai arba analitiniai slapukai taip pat priklauso šiai
kategorijai. Tai yra slapukai, kurie renka informaciją apie svetainėje

naršančių vartotojų skaičių ir dažniausiai lankomus svetainės
puslapius / skyrius (pavyzdžiui, puslapius, iš kurių gaunami pranešimai
apie klaidas). Funkciniai slapukai taip pat yra šios kategorijos dalis. Jie
leidžia vartotojui naršyti svetainėje pagal pasirinktus kriterijus (pvz.:
kalba, teksto simboliai, naršyklės tipas), tokiu būdu gerindami
teikiamos paslaugos kokybę.
Techninius slapukus galima naudoti be išankstinio konkretaus
vartotojo sutikimo. Visi šie slapukai yra įjungiami automatiškai.
Norėdami juos išjungti, skaitykite skyrių „Kaip patikrinti slapukus“.
Profiliavimo slapukai. Tai yra slapukai, kurie įsimena vartotojo
pasirinkimus naršymo metu, ir yra įdiegiami siekiant teikti tikslines
paslaugas ar reklaminę medžiagą, rodyti turinį ir siūlyti komercinę
medžiagą pagal mūsų svetainių skyrius, kurie vartotojams ir jų
interesams aktualiausi.
Profiliavimo slapukai naudojami, gavus vartotojo sutikimą. Sutikimas,
vadovaujantis Italijos duomenų apsaugos tarnybos Įsakymo
(229/2014) nuostatomis, gaunamas pateikus vartotojams specialią
reklamjuostę, jiems pirmą kartą apsilankius svetainėje. Spustelėjęs
„Sutinku“, uždaręs reklamjuostę ir toliau naršydamas svetainėje,
vartotojas sutinka, kad būtų naudojami slapukai.
Sutikimą galima atšaukti bet kuriuo metu, išjungiant slapukus vienu iš
toliau esančiame skyriuje „Kaip patikrinti slapukus“ aprašytų būdų.
2. TREČIŲJŲ ŠALIŲ SLAPUKAI
Trečiųjų šalių slapukus įdiegia trečiųjų šalių Svetainės, kurios yra
nesusiję su svetaine, kurioje naršoma, tam, kad galėtų teikti tikslines
paslaugas ar reklaminę medžiagą. Taip pat šioje svetainėje galima
rasti taip vadinamus socialinius mygtukus. Tai yra skaitmeniniai
mygtukai (vadinami „piktogramomis“), siūlantys tiesioginę nuorodą į
mūsų socialinių tinklų (pvz.: „Facebook“, „YouTube“, „Instagram“,
„Twitter“) profilius arba, kuriuos vartotojas gali naudoti, norėdamas
prisijungti arba prisiregistruoti svetainėje (pvz., „Google“, „Amazon“,
„Facebook“), kurie gali įdiegti trečiųjų šalių slapukus arba jais žymimų
socialinių tinklų slapukus.
Šie slapukai nėra tiesiogiai valdomi duomenų valdytojo, todėl prašome
vadovautis politika, kurią trečiosios šalys naudoja tokiems slapukams
tvarkyti.

Trečiųjų šalių slapukai naudojami gavus vartotojo sutikimą
ankstesniame punkte aprašytais būdais. Sutikimą galima bet kada
atšaukti, išjungus slapukus toliau esančiame punkte „Kaip patikrinti
slapukus“ aprašytais būdais.
3. KAIP PATIKRINTI SLAPUKUS
Priklausomai nuo naršyklės, slapukų valdymo procedūra gali skirtis;
vartotojai savo slapukų nuostatas gali valdyti tiesiogiai savo naršyklėje
ir neleisti, pavyzdžiui, tretiesiems asmenims, jų diegti. Visus anksčiau
įdiegtus slapukus, įskaitant slapukus, kuriuose gali būti saugomi
sutikimai diegti slapukus šioje svetainėje, taip pat galima ištrinti,
naudojantis vartotojo naršyklės nuostatomis. Svarbu pažymėti, kad jei
visi slapukai bus išjungti, šios svetainės veikimas sutrikti.
Jei vartotojas nežino savo naršyklės tipo ar versijos, spustelėjęs
naršyklės lango viršuje esantį mygtuką „Pagalba“, jis gali pasiekti visą
reikiamą informaciją. Kita vertus, jei vartotojas žino savo naršyklės tipą
ar versiją, spustelėjęs ją, gali patekti į slapukų valdymo puslapį.
Informaciją apie tai, kaip valdyti slapukus savo naršyklėse, vartotojai
gali rasti šiais adresais:
Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari ir Microsoft Edge .
Kai paslaugas teikia trečiosios šalys, vartotojai, perskaitę trečiosios
šalies Privatumo politiką, taip pat gali pasinaudoti savo teise nesutikti,
kad jų veikla būtų stebima.
Trečiųjų šalių paslaugų sąrašas:
Google
Amazon
Facebook
Twitter
Ši slapukų politika laikui bėgant gali būti keičiama, pavyzdžiui,
įsigaliojus naujiems sektoriaus reglamentams, keičiant ar teikiant
naujas paslaugas, ar dėl kitų technologinių naujovių. Todėl vartotojai
yra raginami reguliariai susipažinti su šia politika.
4. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS IR ŠIŲ TEISIŲ NAUDOJIMO
BŪDAI
Duomenų subjektai turi teisę naudotis straipsniuose numatytomis
teisėmis. Norėdami kreiptis dėl informacijos ar pateikti užklausą,

susijusią su jūsų asmens duomenų tvarkymu ir BDAR 15-22 punktų
jums suteiktomis teisėmis, galite rašyti laišką Duomenų valdytojo
elektroninio pašto adresu: PrivacyDPO@lavazza.com arba jo
registruotos buveinės adresu: 32 Via Bologna, 10152, Turin (TO),
Italy.

