
UAB „VAATC“  

 

SLAPUKŲ POLITIKA 

 

1. Kas yra slapukai? 

 

Slapukai yra maži tekstiniai failai, saugomi Jūsų įrenginio (pvz., kompiuterio, mobiliojo telefono, 

planšetės) naršyklėje, kai Jūs naršote interneto svetainėse. Kitos technologijos, įskaitant duomenys, 

kuriuos išsaugome Jūsų interneto naršyklėje ar įrenginyje, su Jūsų įrenginiu susiję identifikatoriai bei 

kita programinė įranga naudojama panašiais tikslais. Slapukai plačiai naudojami, kad svetainės veiktų 

arba veiktų geriau ir veiksmingiau. Šioje politikoje visos minėtos technologijos vadinamos 

„slapukais“.  

 

2. Kodėl Jūs naudojate slapukus? 

 

Mes naudojame slapukus: 

• užtikrinti, kad svetainė veiktų taip, kaip ji turi veikti; 

• išsaugoti Jūsų nustatymus per apsilankymą ir tarp jų; 

• pagerinti svetainės greitį/saugumą; 

• užtikrinti, kad prisijungę galėtumėte pritaikyti svetainę savo poreikiams, kad greičiau 

rastumėte tai, ko ieškote; 

• nuolat tobulinti svetainę, kad ji būtų Jums dar patrauklesnė. 

 

3. Kokių tipų slapukus naudojate? 

 

(a) griežtai privalomi slapukai 

 

Šie slapukai svetainėje yra būtini, kad vartotojas galėtų naršyti ir naudotis svetainės funkcijomis, pvz., 

įsiminti formose įvestą informaciją, kai vartotojas pereina nuo vieno puslapio prie kito naršymo seanso 

metu. Be griežtai privalomų slapukų taptų neįmanoma teikti tam tikras svetainės paslaugas, o svetainė 

veiktų ne taip sklandžiai, kaip turėtų. Šie slapukai nerenka jokios informacijos rinkodaros tikslais ir 

neįsimena, kur Jūs lankėtės internete. 

 

(b) analitiniai slapukai  

 

Analitiniai slapukai renka informaciją apie svetainės naudojimą ir padeda tobulinti svetainės veikimą, 

pavyzdžiui, analitiniai slapukai gali parodyti, kuriuose puslapiuose lankomasi dažniausiai, padėti 

registruoti svetainėje vykstančius nesklandumus ir parodyti, ar svetainėje rodoma reklama yra 

veiksminga. Analitiniai slapukai nerenka asmeninės vartotojų informacijos ir visa šių slapukų surinkta 

informacija yra apibendrinta ir anonimiška. 

 

4. Kokius slapukus jūs naudojate? 

 

Mes naudojame šiuos slapukus: 
 

PASKIRTIS SLAPUKO PAVADINIMAS 

SLAPUKO 

GALIOJIMO 

LAIKAS 

NAUDOJAMI 

DUOMENYS 



 „Google Analytics“ 

statistikos sistemos 

dalis 

_ga  2 metai 

 saugo informaciją apie 

lankytojo lankomas 

svetainės dalis, kiek kartų 

apsilankoma svetainėje, 

kokia apsilankymo 

trukmė, naršyklės 

informacija ir t. t. 

„Google Analytics“ 

statistikos sistemos 

dalis 

 _gid 24 valandos 

saugo informaciją apie 

lankytojo lankomas 

svetainės dalis, kiek kartų 

apsilankoma svetainėje, 

kokia apsilankymo 

trukmė, naršyklės 

informacija ir t. t. 

 „Google Analytics“ 

statistikos sistemos 

dalis 

 _gat 1 minutė 

saugo informaciją apie 

lankytojo lankomas 

svetainės dalis, kiek kartų 

apsilankoma svetainėje, 

kokia apsilankymo 

trukmė, naršyklės 

informacija ir t. t. 

 

5. Kaip galiu valdyti slapukus? 

 

Griežtai privalomi slapukai ir analitiniai slapukai yra naudojimosi mūsų svetaine sąlyga. Jei 

atsisakysite šių slapukų rūšių, negalime numatyti, kaip mūsų svetainė veiks, kai joje apsilankysite. 

Tikslinių arba reklaminių slapukų naudojimą galite kontroliuoti pakeitę naršyklės nustatymus. 

Atkreipkite dėmesį, kad trindami slapukus arba išjungdami slapukų naudojimą, ateityje galite 

nepasiekti tam tikrų mūsų svetainės dalių ar pasinaudoti visomis funkcijomis. Jei pakeisite slapukų 

nustatymus, tai paveiks ir kitas Jūsų lankomas svetaines.  
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