NYX PROFESSIONAL MAKEUP
SLAPUKŲ LENTELĖ

KAS YRA SLAPUKAI?
Slapukai yra nedideli tekstiniai failai, išsaugomi jūsų prietaise (kompiuteryje, planšetiniame
kompiuteryje ar mobiliajame telefone), kai naršote internete, įskaitant L’Oréal Group interneto
svetaines. Daugiau informacijos rasite http://www.aboutcookies.org.

SLAPUKŲ IŠJUNGIMAS
Interneto naršyklės nuostatose galite apsispręsti ir lengvai įjungti arba išjungti slapukus. Jei reikia
daugiau informacijos, naudokitės naršyklės žinynu.
Daugelis slapukų naudojami interneto svetainių ir programėlių tinkamumui ar funkcionalumui gerinti,
todėl išjungus jų naudojimą kai kurios interneto svetainių dalys ar programėlių funkcijos gali tapti
neprieinamos, kaip nurodyta toliau esančioje slapukų lentelėje.

SLAPUKO RŪŠIS

Tikrai būtini slapukai

Tikrai būtini
slapukai

FUNKCIJA

SLAPUKO
PAVADINIMAS

Reikalingi,
kad
interneto svetainė
veiktų. Paprastai jie
naudojami
atlikus
tam tikrus veiksmus,
pavyzdžiui, paprašius
paslaugos: pakeisti
privatumo
nuostatas, prisijungti
ar pildyti formas.

OptanonConsent,
OptanonAlertBoxCl
osed,
SC_ANALYTICS_GLO
BAL_COOKIE

KAS NUTIKS, JEI JŲ
NEĮJUNGSIU?

Šių slapukų negalima
išjungti.
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Funkciniai
slapukai

Gerina
funkcionalumą ir
tinkinimo parinktis.

Slapukų funkcionalumas

Jie gali būti mūsų
arba trečiųjų šalių,
kurių paslaugas
įtraukėme į savo
tinklalapius.

Sesijos
slapukai

Sesijos slapukai
leidžia interneto
svetainei, kurioje
lankotės, sekti jūsų
veiksmus (tinklalapių
naršymą), kad
nebereikėtų
pakartotinai įvesti
tos pačios
informacijos.

lo.v.liveperson.net:
LPSessionID, LPVisit
orID, LPSIDnnnnnnnn, LPCKEYnnnnn, LPVID
where-tobuy.co: __utmz, __
utmt_UAnnnnnnnn, __utmb,
__utmc, __utma

Kai kurios arba visos
paslaugos gali
netinkamai veikti.

ASP.NET_SessionId

Kiekvieną kartą
atvėrus naują
tinklalapį, serveris,
kuriame saugomas
tas tinklalapis, jus
laikys visiškai nauju
lankytoju.

Šie slapukai
automatiškai
pašalinami užvėrus
naršyklę.
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Tikslinės informacijos ir reklamos slapukai

Socialinių
tinklų
slapukai

Reklamos
slapukai



Jie leidžia
bendrinti mūsų
turinį draugams
ir įvairiuose
tinkluose
naudojantis
socialinių tinklų
paslaugomis,
esančiomis mūsų
interneto
svetainėje.
 Taip pat leidžia
prisijungti prie
tinklalapių
naudojant
socialinių tinklų
priemones ir
paspausti
„Patinka“.
Šie slapukai gali sekti
jūsų interneto
naršyklę kitose
interneto svetainėse
ir sukurti jus
dominančių dalykų
profilį. Galimas
poveikis kitų
interneto svetainių
turiniui ir
pranešimams.

Jie renka duomenis,
kad rodytų jums
pritaikytą reklamą.
Dar jie leidžia
apriboti pranešimų,
kuriuos matysite,
skaičių. Taip pat šie
slapukai leidžia
mums vertinti savo
reklamos kampanijų
veiksmingumą,
pavyzdžiui, kokiose
interneto svetainėse
lankėtės prieš
užsukdami į mūsų
interneto svetainę.

cdn.syndication.twi
mg.com: lang
Below you will find
links to these social
network policies :
Facebook https://w
ww.facebook.com/
about/privacy/
https://www.faceb
ook.com/help/cooki
es
Google
+ http://www.googl
e.com/intl/fr/polici
es/privacy/
Twitter https://sup
port.twitter.com/ar
ticles/20170518utilisation-descookies-et-destechnologiessimilaires-partwitter
Pinterest https://ab
out.pinterest.com/e
n/terms-service

Tikėtina, kad
negalėsite naudotis
ar matyti bendrinimo
priemonių ir
prisijungti (paspausti
„Patinka“) prie mūsų
tinklalapių
naudodami socialinių
tinklų priemones.

• Nematysite mūsų
reklaminių
pranešimų. Tikėtina,
jog nepasinaudosite
mūsų nariams
skirtais pasiūlymais.
• Reklamos turinys
nebus pritaikytas
jums. Gausite mažiau
patrauklų pasiūlymą.
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Tikslinės
informacijos
slapukai

Leidžia mūsų
reklamos
partneriams kurti jūs
dominančių dalykų
profilį ir rodyti
aktualią reklamą
kitose interneto
svetainėse.

Analitiniai ir našumo slapukai

Jie unikaliai atpažįsta
jūsų interneto
naršyklę ir prieigai
prie interneto gauti
naudojamą prietaisą.

icxid
facebook.com: datr
, x-src, fr, lu, locale
youtube.com: SID,
HSID, demographics
, VISITOR_INFO1_LI
VE, PREF, APISID, SS
ID, LOGIN_INFO, YS
C, SAPISID
twitter.com: auth_t
oken, twll, lang, __u
tmz, secure_session
, guest_id, __utma,
remember_checked
, remember_checke
d_on, __utmb,

Vis tiek matysite
reklamą
mūsų
partnerių interneto
svetainėse, bet ji
nebus tikslinė.

Analitiniai
slapukai

Skaičiuoja
apsilankymų
tinklalapyje skaičių ir
duomenų srauto
šaltinius, kad
galėtume įvertinti ir
pagerinti savo
interneto svetainės
našumą, naudodami
„Google Analytics“
teikiamą paslaugą.

_dc_gtm_UA744282481, _dc_gtm_UA22588495-1
google.co.uk: SAPIS
ID, HSID, SID, PREF,
NID, SSID, APISID

Negalėsime stebėti ir
įvertinti savo
interneto svetainės
našumo, todėl gali
suprastėti jūsų
potyriai.

Našumo
slapukai

Skaičiuoja lankytojus
ir duomenų srauto
šaltinius,
kad
galėtume įvertinti ir
pagerinti
savo
interneto svetainės
našumą.
Leidžia
sužinoti,
kurie
tinklalapiai
yra
(ne)populiariausi ir
kaip lankytojai naršo
interneto svetainėje.

lpTestCookiennnnn
nnn,
__olapicU,
_ga
lpcdn.lpsnmedia.ne
t: lpTestCookiennnn
nnnn
switchthelook.com:
__utmc, __utmz, _
_utma, __utmt, __u
tmb

Nežinosime, kada
apsilankėte mūsų
interneto svetainėje,
ir negalėsime stebėti
bei įvertinti jos
našumo, todėl gali
suprastėti jūsų
potyriai.
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L’Oreal Baltic SIA yra atsakingas už asmens duomenis, kuriuos mums atskleidžiate. Sakydami L’Oréal,
„mes“ arba „mūsų“, turime omeny konkrečios šalies padalinį. L’Oréal yra „duomenų valdytojas“, kaip
nurodyta galiojančiuose duomenų apsaugos įstatymuose.

Klausimus apie duomenų apsaugą siųskite adresu:
L’Oreal Baltic SIA
Citadeles g. 12, LV-1010 Ryga, Latvija, arba el. p. adresu personal-data@loreal.com
www.nyxcosmetics.lt/faceawards
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