
SLAPUKŲ (ANGL. COOKIES) PRIVATUMO POLITIKOS NUOSTATOS 

 

1.1. Slapukas – mažas tekstinis dokumentas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra 

perduodamas iš interneto svetainės į Jūsų kompiuterį, kad būtų galima atskirti asmens 

kompiuterį, naršyklės tipą ir matyti asmens veiklą internete. Unikalus numeris identifikuoja 

asmens naršyklę kiekvieną kartą Jums apsilankius Svetainėje. Slapukai neleidžia įsiminti 

asmeninės informacijos (tokios kaip asmens vardas ir adresas). Svetainėse slapukai naudojami, 

siekiant vesti statistiką, tokią kaip asmenų apsilankymų Svetainėje skaičius ir srautas. Tokia 

informacija nebūna susieta su asmenine informacija. Jūs galite bet kada išjungti slapukų 

naudojimą, tačiau be slapukų kai kurios Svetainės funkcijos gali neveikti arba veikti netinkamai. 

1.2. Slapukai padeda Duomenų valdytojui atpažinti Jus kaip ankstesnį Svetainės lankytoją, išsaugoti 

lankymosi Svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti Jums turinį. Taip Duomenų valdytojas gali 

Svetainę tobulinti, padaryti ją patogesne Jums. 

1.3. Slapukų naudojimo tikslai: 

1.3.1. Svetainės pagrindinei veiklai vykdyti ir veikimui užtikrinti; 

1.3.2. aktualios informacijos ir pasiūlymų pateikimui; 

1.3.3. statistinių duomenų rinkimui. 

1.4. Svetainėje naudojami slapukai: 

Slapuko pavadinimas Galiojimo laikas Duomenų tvarkymo tikslas 

_utma 2 metai Saugo informaciją kiek kartų 

Jūs lankėtės svetainėje, nuo 

Jūsų pirmo apsilankymo iki 

paskutinio. 

_utmb 30 minučių Saugoma laiko žymė, būtent 

kada Jūs įėjote į Svetainę. 

_utmc Iki sesijos pabaigos Saugoma laiko žymė, būtent 

kada Jūs išėjote iš Svetainės. 

Praėjus 30 minučių, jei Jūs 

neišėjote iš Svetainės, slapuko 

galiojimas automatiškai 

baigiasi. 

_utmz 6 mėnesiai Saugoma informacija iš kur 

Jūs atėjote į Svetainę, kokią 

paieškos sistemą naudojote, 

kurią nuorodą paspaudėte, 

kokie raktažodžiai buvo 

naudojami, ir iš kurios 

pasaulio vietos Jūs 

prisijungėte prie Svetainės. 

_ga 2 metai Saugoma informacija apie 

Jūsų apsilankymo tikslus, 

leidžianti parengti ataskaitas 

apie Svetainės aktyvumą 

svetainių operatoriams ir 

pagerinti Jūsų patirtį 

besilankant Svetainėje. 

_gat Naršymo seanso metu Saugoma informacija leidžia 

riboti užklausų dažnumą. 



_gid 24 valandos Saugoma informacija leidžia 

atskirti asmenis 

prisijungiančius prie 

Svetainės. 

 

 

1.5. Jūs galite leisti įrašyti slapukus arba jų atsisakyti. Dauguma žiniatinklio naršyklių automatiškai 

priima slapukus, bet Jūs galite pakeisti savo naršyklės nuostatas, jei norite nepriimti slapukų 

arba gauti įspėjamąjį pranešimą prieš juos įrašant. Paskaitykite savo naršyklės instrukcijas ar 

tiesiog sužinokite daugiau apie šias funkcijas. Galima sužinoti daugiau informacijos apie 

slapukus ir kaip juos valdyti šioje svetainėje https://www.aboutcookies.org/ (anglų kalba). 

Norėdami ištrinti visus savo kompiuteryje išsaugotus slapukus, skaitykite savo naršyklės 

gamintojo pateikiamas instrukcijas, kurias rasite naršyklės meniu spustelėję „Pagalba“. 

Nepamirškite, kad jei pasirenkate nepriimti slapukų, gali būti, kad negalėsite naudotis 

interaktyviomis šios svetainės savybėmis. 

1.6. Jokie asmeniniai Jūsų duomenys nėra kaupiami slapukų pagalba. 

1.7. Būtinų slapukų įrašymo metu jokiems tretiesiems asmenims informacija nėra teikiama. 

1.8. Slapukų pašalinimas: 

1.8.1.Google Chrome 

1.8.2.Safari 

1.8.3.Mozilla Firefox 

1.8.4.Opera 

1.8.5.Microsoft Edge  

1.8.6.Microsoft Internet Explorer 

https://support.google.com/accounts/answer/32050?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://www.wikihow.com/Delete-Cookies-Using-the-Safari-Web-Browser
https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox?redirectlocale=en-US&redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored
https://help.opera.com/en/latest/
https://support.microsoft.com/en-us/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy
https://support.microsoft.com/en-gb/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

