
 

 

 
 

FREOR INTERNETO SVETAINĖS 
PRIVATUMO POLITIKA 

 

Trumpai apie FREOR vykdomą saugumo politiką 

FREOR rūpinasi savo klientų privatumu ir užtikrina, kad jų asmeniniai duomenys būtų saugūs: 

• Informacija apie FREOR klientus nėra naudojama neteisėtais tikslais; 

• FREOR neperduoda savo klientų duomenų ar asmeninės informacijos trečiosioms šalims. 

 

Kokią informaciją mes renkame? 

FREOR renka žemiau nurodytą informaciją:  

• Informaciją apie svetainės lankytojų apsilankymus FREOR interneto svetainėje bei naudojimąsi šia 

interneto svetaine. Renkamas IP adresas, lankymosi trukmė, puslapių žiūrėjimų skaičius, naršyklės 

tipas, geografinė vieta. 

• Informaciją, kurią svetainės lankytojai suteikia tikslu prenumeruoti FREOR naujienlaiškius. 

Registruojantis renkamas el. pašto adresas, taip pat gali būti renkami ir šie duomenys: vardas ir 

pavardė, įmonė, el. pašto adresas, telefono numeris, pareigos, šalis. 

 

Interneto svetainės lankomumo statistika 

FREOR siekia, kad naudotis FREOR interneto svetaine būtų kuo paprasčiau ir kad aktuali informacija būtų 

lengviau prieinama. Norėdama žinoti, kuri informacija yra aktualiausia svetainės lankytojams, FREOR 

renka demografinius bei statistinius duomenis. Ši informacija neidentifikuoja konkretaus asmens, tačiau 

ji suteikia statistinę informaciją, kurią FREOR gali analizuoti ir vėliau pritaikyti svetainės funkcionalumo 

gerinimui bei naudoti duomenis rinkodaros tikslais. 

FREOR renka šią informaciją naudodama „Google Analytics“ įrankį, kuris generuoja statistinę ir kitą 

informaciją apie naudojimąsi svetaine. Šią informaciją laiko „Google Inc.“ (JAV įmonė). Google ES-JAV 

privatumo politika prieinama čia.  

Bet kada galite išjungti duomenų apie Jus rinkimo funkciją „Google Analytics“, kaip tai aprašyta čia. 

 

FREOR siunčiami pranešimai ir naujienlaiškiai 

FREOR siekia su naujienlaiškių gavėjais dalintis tik aktualiomis naujienomis. Jei FREOR interneto 

svetainėje užsisakysite FREOR naujienlaiškį ar kitu būdu suteiksite FREOR savo kontaktinius duomenis 

(apsikeisdami vizitinėmis kortelėmis su FREOR atstovais susitikimuose ar renginiuose, arba pateikdami 

savo kontaktinę informaciją registruojantis į FREOR renginius), FREOR gali siųsti Jums naujienlaiškius bei 

pranešimus su interesu vystyti verslo santykius su Jūsų atstovaujamomis įmonėmis. 

Išsiuntus pranešimą, FREOR gali rinkti statistinius duomenis apie Jūsų elgesį su naujienlaiškiu, pavyzdžiui, 

ar atidarėte el. laišką, kokias nuorodas paspaudėte, kokiu įrenginiu naudojotės ir pan. FREOR tai daro 

slapukų (angl. cookies) pagalba (jei duodate sutikimą). FREOR seka komunikacijos efektyvumo statistiką 

siekdama pagerinti komunikaciją. 

http://www.google.com/privacypolicy.html
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/


 

 

 

 

 

 

Jei naujienos Jums neaktualios, bet kada galite jų atsisakyti. Savo sutikimą FREOR rinkti ir tvarkyti Jūsų 

pateiktus asmens duomenis galite bet kada atšaukti išsiųsdami laišką elektroninio pašto 

adresu marketing@freor.com, arba atsisakydami naujienlaiškio jo apačioje spustelėdami nuorodą. 

 

Serverio įrašai 

Serveris, kuriame talpinama FREOR interneto svetainė, taip pat gali įrašyti užklausas, kurias pateikiate 

serveriui (Jūsų atidaromos interneto svetainės adresas, Jūsų naudojamas įrenginys ir naršyklė, Jūsų IP 

adresas ir prisijungimo laikas). Šie duomenys yra naudojami tik techniniais tikslais – užtikrinti, kad 

svetainė tinkamai ir saugiai veiktų.  

 

Slapukai (angl. Cookies) 

Pavadinimas Šaltinis Paskirtis Kategorija Galiojimas 

PHPSESSID freor.com Saugo lankytojo sesijos būseną per 

skirtingas puslapio užklausas. 
Būtini svetainės 

veikimui Sesija 

_icl_current_language freor.com Išsaugo lankytojo kalbos pasirinkimą. Puslapio 

nustatymai Sesija 

_ceg.s crazyegg.com 
Crazy Egg serviso slapukas, kuris 

registruoja lankytojo paspaudimus 

svetainėje. 
Statistika 3 mėn. 

_ceg.u crazyegg.com 

Crazy Egg serviso slapukas, kuris padeda 

atpažinti svetainėje jau besilankiusį 

lankytoją 
Statistika 3 mėn 

_gat, _gid, _ga Google Analytics 

Google Analytics slapukai, užregistruoja 

unikalų ID, kuris naudojamas generuoti 

statistinei informacijai apie svetainės 

peržiūras 

Statistika Sesija 

collect Google Analytics 

Naudojamas siųsti informacija į Google 

Analytics apie lankytojo naudojamą 

įrenginį ir elgseną. Padeda atpažinti 

lankytoją, naudojantį skirtingus 

įrenginius. 

Marketingas Sesija 

NID .gstatic.com Google reklamos slapukas Marketingas 2 metai 

GMAIL_RTT google.com 
Įgalina galimybę dalintis turiniu Google+ 

socialiniam tinkle 
Puslapio  

nustatymai 
Sesija 

S, SIDCC google.com 
Saugumo slapukas, padedantis 

apsaugoti Google vartotojo duomenis 
Saugumas 2 mėn. 

 

mailto:marketing@freor.com


 

 

 

 

 

 

wordpress_logged_in_ freor.com 

Wordpress TVS slapukas, naudojamas 

prisijungusio svetainės naudotojo 

atpažinimui 

Būtini svetainės 

veikimui 
Sesija 

wordpress_sec freor.com 

Wordpress TVS slapukas, vartotojo 

paskyros secure ID. Naudojamas 

paskyros saugumui užtikrinti 

Būtini svetainės 

veikimui 
Sesija 

wordpress_test_cookie freor.com 

Wordpress TVS slapukas, naudojamas 

patikrinti ar naršyklė palaiko slapukų 

įrašymą 

Būtini svetainės 

veikimui 
Sesija 

wp-settings-1 freor.com 

Wordpress TVS slapukas, prisijungusio 

naudotojo ID. Naudojamas admin 

juostos atvaizdavimui. 

Būtini svetainės 

veikimui 
1 metai 

wp-settings-time-1 freor.com 
Wordpress TVS slapukas, naudojamas 

saugoti prisijungimo laikui 

Būtini svetainės 

veikimui 
1 metai 

 

FREOR svarbi statistinė informacija, koks yra svetainės lankytojų grįžtamumas. FREOR šiuos duomenis 

naudoja lankytojų elgesio analizei bei tam, kad pagerintų lankymosi svetainėje patirtį. Pakartotiniems 

apsilankymams stebėti FREOR svetainėje yra naudojami slapukai.  

Slapukai yra įdiegiami Jūsų įrenginyje tik Jums sutikus, išskyrus slapukus, kurie reikalingi išimtinai 

techniniam svetainės veikimui užtikrinti. Pažymėtina, kad, jei nesuteikiate interneto svetainei teisės 

naudoti slapukus, kai kurios svetainės funkcijos gali iš dalies neveikti. 

FREOR naudojami šie slapukai: 

 

Kaip valdyti slapukus? 

Jūs galite bet kada ištrinti ar valdyti slapukus, be to, daugumoje naršyklių galite nustatyti, kad jos neleistų 

įdiegti slapukų. Tačiau jei tai padarysite, kai kurios paslaugos ir funkcijos gali neveikti. Daugiau 

informacijos rasite čia. 

 

Kas turi prieigą prie Jūsų duomenų ir kiek ilgai jie saugomi 

Prieigą prie statistinių duomenų apie FREOR svatainės lankytojus turi FREOR darbuotojai, dirbantys 

FREOR rinkodaros ir komercijos padaliniuose, kurie yra atsakingi už šių duomenų analizę ir interneto 

svetainės tobulinimą. Prieigą prie techninių įrašų taip pat gali turėti FREOR partneriai, kurie teikia 

interneto svetainės turinio valdymo įrankius arba FREOR svetainės talpinimo (angl. hosting) paslaugas. 

Surinktus duomenis apie svetainės lankytojus atsakingai saugome nuo praradimo bei neleistino 

naudojimo. 

http://www.youronlinechoices.com/

