Slapukų politika
„CooperSurgical, Inc.“ ir jos filialai („CooperSurgical“) gerbia jūsų teisę į privatumą ir yra pasiryžusi
užtikrinti, kad jūsų naudojama svetainė būtų saugi ir patikima.

Kas yra slapukas?
Slapukas yra mažas failas, kuris prašo leidimo įrašyti jį į jūsų kompiuterio kietąjį diską. Kai sutinkate,
failas įrašomas ir slapukas padeda analizuoti žiniatinklio srautą arba praneša jums, kai lankotės
konkrečioje svetainėje. Slapukai leidžia žiniatinklio programoms „kreiptis“ į jus kaip į atskirą asmenį.
Žiniatinklio programa gali pritaikyti savo operacijas pagal jūsų poreikius, pomėgius ir nemėgstamus
dalykus, surinkdama ir prisimindama informaciją apie jūsų parinktis.

Kam naudojami slapukai?
Mes naudojame duomenų srauto registravimo slapukus, kad nustatytume, kurie puslapiai yra
naudojami. Tai padeda mums analizuoti duomenis apie tinklalapių srautą ir naudojimą bei
patobulinti mūsų svetainę ir paslaugas siekiant jas pritaikyti, kad geriau atitiktų klientų poreikius.
Ši informacija nėra asmeninio pobūdžio ir gali apimti:
• Jūsų interneto protokolo adresą
• Informaciją apie tai, kokią naršyklę ar kompiuterį naudojate
• Nuorodų, kurias spustelėjate svetainėje, skaičių
• Valstybę arba šalį, iš kurios apsilankėte svetainėje
• Jūsų apsilankymo datą ir laiką
• Jūsų interneto paslaugų teikėjo pavadinimą
• Tinklalapį, iš kurio patekote į mūsų svetainę
• Puslapius, kuriuos peržiūrėjote svetainėje
Apskritai slapukai padeda mums suteikti jums geresnę svetainę ir paslaugą, leisdami mums stebėti,
kurie puslapiai jums yra naudingi, o kurie – ne. Slapukas jokiu būdu nesuteikia mums prieigos prie
jūsų kompiuterio ir nesuteikia mums jokios informacijos apie jus, išskyrus duomenis, kuriuos jūs
nusprendėte pasidalyti su mumis.
Bet kokia kontaktinė informacija, pateikta svetainėje naudojantis mūsų internetine užsakymų
sistema, kuri leidžia klientams pateikti užsakymus internetu, gali būti naudojama norint su jumis
susisiekti.

Kokio tipo slapukus mes naudojame?
Pirmenybės slapukai
Šie slapukai leidžia svetainei prisiminti naudotojo nuostatas, pvz., pageidaujamą kalbą ar regioną,
kuriame jūs esate. Pavyzdžiui, prisimenant jūsų kalbą užtikrinama, kad svetainė būtų pateikta šia
kalba, kai kitą kartą apsilankysite šioje svetainėje.

Jei pirmenybės slapukai bus užblokuoti, vartotojo patirtis svetainėje bus prastesnė, tačiau svetainė ir
toliau turėtų veikti.
Saugumas
Šie slapukai patvirtina naudotojo prisijungimo duomenų autentiškumą ir apsaugo naudotojus nuo
duomenų vagystės (pvz., iš tinklalapio formų).
Jei saugumo slapukai yra užblokuoti, gali būti, kad negalėsite prisijungti prie svetainės.
Procesas
Šie slapukai padeda naršyti svetainę.
Jei proceso slapukai yra užblokuoti, gali būti, kad svetainė neveiks taip, kaip tikimasi.
Analitika
„CooperSurgical“ naudoja „Google Analytics“ slapukus, kurie anonimiškai renka duomenis apie jūsų
dalyvavimą svetainėje. Analitiniai duomenys suteikia mums įžvalgų apie tai, kaip naudojamos mūsų
svetainės, ir padeda mums nuolat gerinti naudotojų patirtį.
Jei „Google Analytics“ slapukai yra užblokuoti, svetainė ir toliau veiks be sutrikimų.

Jūs kontroliuojate tai, kaip mes naudojame slapukus
ES e. privatumo direktyvoje reikalaujama, kad visos svetainės, kurios įrašo slapukus naudotojų
kompiuteriuose, gautų jų leidimą. „CooperSurgical“ laikosi numanomo sutikimo politikos. Tai leidžia
mums daryti išvadą, kad sutikimas yra išreikštas, kai vartotojas neatsisako slapukų.
Galite pasirinkti, ar norite patvirtinti ar atmesti slapukus. Dauguma interneto naršyklių automatiškai
patvirtina slapukus, tačiau paprastai jūs galite pakeisti savo naršyklės nustatymą, jei norite, kad
slapukai būtų atmesti. Gali būti, kad dėl to negalėsite pasinaudoti visais svetainės privalumais.

Nuorodos į kitas svetaines
Mūsų svetainėje gali būti pateiktos nuorodos į kitas mūsų verslo partnerių ar kitų bendrovių, kurios
nėra susijusios su „CooperSurgical“ bendrovėmis, svetaines. Šios nuorodos buvo pateiktos mūsų
vartotojų patogumui. Mes neprisiimame atsakomybės už privatumo taisyklių praktinį taikymą šiose
svetainėse ar šių svetainių turinį, todėl raginame jus būti apdairiems lankantis tokiose svetainėse.
Visų pirma rekomenduojame jums peržiūrėti kiekvienoje svetainėje paskelbtą privatumo politiką.

Kita svarbi informacija
„CooperSurgical“ bendrovės įsipareigoja saugoti jūsų privatumą ir taikys būtinas technologijas, kad
užtikrintų saugią ir malonią naudotojo patirtį. „CooperSurgical“ bendrovės pasilieka teisę bet kada
pakeisti šią procedūrą.

