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ESTO UAB 

Slapukų politika  

ESTO (toliau ESTO) naudoja slapukus. Slapukai yra maži teksto 

failai, kuriuos jūsų kompiuteryje saugo svetainės, kuriose 

lankotės  

ESTO tinklalapyje naudojami tik būtinieji slapukai, todėl mes 

neprašome Jūsų sutikimo. Šių slapukų teisinis naudojimo teisinis 

pagrindas yra ESTO teisinis interesas (Bendrojo duomenų 

apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 punkto f) papunktis). 

ESTO tinklalapyje naudojami šie būtinieji slapukai: 

• XSRF-TOKEN - Slapukas yra naudojamas sesijos 

informacijai saugoti. Informacija saugoma iki svetainės 

uždarymo. Tai techninis ESTO svetainės apsaugos 

mechanizmas. Daugiau informacijos galite rasti čia 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Cross-

site_request_forgery).  

• my_app_session – Šiuose slapukuose saugoma informacija 

apie dabartinę prisijungusio prie interneto svetainės 

vartotojo seansą. Tai būtina sekti vien dėl techninių 

priežasčių. 

ESTO tinklalapyje naudojami šie lankytojų patogumo 

(funkcionalumo) slapukai: 

• _zlcid, _zlcmid, _zlcstore – tai yra Zendesk slapukai, 

kurie leidžia ESTO komunikuoti su Jumis per 

susirašinėjant realiu laiku (Live Chat). Zendesk taip pat 

saugo susirašinėjimo su Jumis ID, kuris atpažįsta 

įrenginį tarp apsilankymų pokalbio seanso metu. 

Zendesk privatumo politika 

https://www.zendesk.co.uk/company/customers- 

partners/privacy-policy/ 

Apribojant šių slapukų naudojimą gali sumažėti prieigos prie 

tam tikrų ESTO tinklalapio dalių galimybė arba tinklalapiu gali 

iš viso nepavykti naudotis. Dauguma prietaisų ir/ar naršyklių 

leidžia pašalinti saugomus slapukus, juose esančių nustatymų 

pagalba. 

Jei turite papildomų klausimų, prašome į mus kreiptis žemiau 

nurodytais kontaktais. 

Cookie policy 

ESTO (hereinafter ESTO) uses cookies. Cookies are small text 

files that are stored on Your computer by websites that You 

visit. 

The ESTO website uses only necessary cookies therefore we do 

not ask for your consent. The legal basis for the use of these 

cookies is ESTO's legitimate interest (Article 6, para 1, sub-para 

"f)" of the General Data Protection Regulation). 

The ESTO website uses the following necessary cookies: 

• XSRF-TOKEN This cookie is used to store session 

information. Information is stored until the site is closed. 

This is the technical protection mechanism of the ESTO 

website. More information can be found here 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Cross-

site_request_forgery).  

• my_app_session - This cookie holds information about the 

current session of the logged in user of the application. It 

is necessary to track it for purely technical reasons. 

 

The ESTO website uses these Visitor preferences (functionality) 

cookies: 

• _zlcid, _zlcmid, _zlcstore - these are cookies of Zendesk 

which let ESTO communicate with you via Live Chat. 

Zendesk also saves a Zendesk Live Chat ID that 

recognizes a device between visits during a chat session. 

Zendesk privacy policy - 

https://www.zendesk.co.uk/company/customers- 

partners/privacy-policy/ 

In case storing cookies would be limited, it may have reduced 

access to some parts of the ESTO webpage or may not be able 

to use the webpage at all. Most devices allow the stored cookies 

to be removed.  

If you have any additional questions, please contact us using the 

contacts below. 


