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SLAPUKŲ POLITIKA
Šią Slapukų politiką (toliau – Politika) yra taikoma tais atvejais, kai lankotės UAB „Leovira“ (toliau – LEOVIRA)
interneto svetainėje www.leovira.lt (toliau – Internetinė svetainė). Interneto svetainės lankytojų duomenis yra renkami
laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių
įstatymo, Europos Sąjungos asmens duomenų apsaugos įstatymų, kitų susijusių teisės aktų bei kontroliuojančių
institucijų nurodymų.
LEOVIRA, norėdama pagerinti puslapio Internetinė svetainės naršymo ir joje teikiamų paslaugų kokybę, LEOVIRA
naudoja slapukus. Internetinėje svetainėje taip pat gali būti naudojami trečiųjų asmenų analitiniai slapukai (pvz.
„Google Analytics“).
Slapukai susideda iš mažų failų, įskaitant unikalius identifikatorius, kuriuos žiniatinklio serveriai siunčia interneto
naršyklėms ir kurie vėliau gali būti siunčiami atgal į serverį kiekvieną kartą, kai naršyklė pateikia užklausą iš serverio.
Slapukai naudojami žiniatinklio serveriuose vartotojų identifikavimui ir stebėjimui, kai vartotojai naršo po skirtingus
svetainės puslapius ir kai vartotojai grįžta į svetainę.
Slapukai gali būti „nuolatiniai“ slapukai arba „sesijos“ slapukai. Nuolatinį slapuką sudaro tekstinis failas, kurį
žiniatinklio serveris siunčia žiniatinklio naršyklei, kurį saugo naršyklė ir kuris galios iki nustatytos galiojimo pabaigos
datos (išskyrus atvejus, kai vartotojas jį ištrina iki galiojimo pabaigos datos). Sesijos slapukas pasibaigs naudotojo
sesijos pabaigoje, kai naršyklė bus uždaryta. Interneto svetainėje gali būti naudojami ir nuolatiniai, ir sesijos slapukai.
Nors naudojamuose slapukuose nėra jokios informacijos, kuri asmeniškai Jus identifikuoja, bet asmeninė informacija,
kurią LEOVIRA tvarko, gali būti susieta su informacija, saugoma ir gaunama iš slapukų.
Informaciją, kuri yra gaunama slapukais, gali būti naudojama šioms reikmėms:
• Atpažinti kompiuterį, lankantis Internetinėje svetainėje;
• Naršymo stebėjimui ir kai kurių funkcijų naudojimo įgalinimui;
• Internetinės svetainės patogumo tobulinimui;
• Analizuojant Internetinės svetainės naudojimą;
• Internetinės svetainės administravimui;
• Internetinės svetainės suasmeninimui, įskaitant skelbimų taikymą.
Dauguma naršyklių leidžia blokuoti slapukus. Visų slapukų blokavimas gali turėti neigiamos įtakos Internetinės
svetainės funkcionalumui, todėl, jei blokuosite slapukus, tikėtinai, negalėsite naudoti dalimi jos funkcijų.
Kaip minėta aukščiau, naudojantis Internetine svetaine, taip pat gali būti siunčiami ir trečiųjų šalių slapukai. Pvz.
naudojant „Google Analytics“ įrankius yra analizuojamas Internetinės svetainės naudojimas. „Google Analytics“
įrankiai sukuria statistinę ir kitą informaciją apie Internetinės svetainės naudojimą slapukuose, kurie saugomi
naudotojų kompiuteriuose. Informacija, susijusi su Internetine svetaine, naudojama kurti ataskaitas apie svetainės
naudojimą. Pažymėtina, kad „Google Inc.“ taip pat turi prieigą prie slapukais surinktų duomenų, tačiau yra
įsipareigojusi laikytis Europos Sąjungos privatumo standartų reikalavimų. Norėdami sužinoti, kaip sustabdyti interneto
puslapių stebėjimą „Google Analytics" slapukais, galite apsilankyti adresu http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Kai naudojate naršyklę LEOVIRA teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti
visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl,
jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali
būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje
naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip
valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. Nepamirškite, kad kai kurios
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paslaugos gali būti sukurtos taip, kad veiktų tik su slapukais, o juos išjungę jų arba tam tikrų jų dalių naudoti
nebegalėsite.
Patvirtiname, kad Internetinės svetainės lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei
Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos
techninės ir administracinės priemonės tam, kad LEOVIRA surinkti duomenys apie svetainės ir socialinių tinklų
paskyrų lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Šioje Politikoje vartojamos
sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES).
Surinktus duomenis apie Internetinės svetainės lankytojus atsakingai saugome nuo praradimo, neleistino naudojimo ir
pakeitimo.
Renkant informaciją taip pat taikomos administracinės, techninės ir programinės įrangos apsaugos bei kompiuterinių
tinklų apsaugos priemonės, užtikrinančios pakankamą duomenų saugumo lygį, atitinkantį valdomų duomenų pobūdį ir
jų tvarkymo keliamą riziką.
LEOVIRA interneto svetainėje ar socialinių tinklų paskyrose gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų
svetaines ir paslaugas, kurių LEOVIRA nekontroliuoja. LEOVIRA neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios
šalys, saugą ir privatumą. Turite būti atsargūs ir perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir
paslaugoms, kuriomis naudojatės.
Jūs turite teisę susipažinti su savo duomenimis, kurie yra gauti naudojant slapukus. Taip pat Jūs turite teisę reikalauti
ištaisyti neišsamius, netikslius savo duomenis. Kilus klausimų ar norint įgyvendinti savo teises, susisiekite su mumis
el. paštu info@leovira.lt arba kitais šioje Internetinėje svetainėje nurodytais būdais. Daugiau informacijos apie asmens
duomenų tvarkymą galite rasti Internetinėje svetainėje pateikiamose Asmens duomenų tvarkymo taisyklėse.
Slapukai, naudojami Interneto svetainėje

Slapuko
pavadinimas

Aprašymas

CMSSESSIDX

Standartinis
slapukas,
naudojamas
vartotojo sesijai
palaikyti

_utma, _utmb, _utmc

Stebėjimo slapukai
iš Google
Analytics.
Informacija į
serverį siunčiama
anonimiškai.
Slapukai
identifikuoja
unikalius lankytojus
ir stebi vartotojo
sesijas. Daugiau
informacijos žr.
Google svetainėje.

Sukūrimo
momentas

Įėjimo į puslapį
metu

Pirmo įėjimo į
puslapį metu

Galiojimo laikas

Naudojami
duomenys

Iki interneto
svetainės lango
uždarymo

Sesijos duomenys

Atitinkamai 30
min., 6 mėn., 2
metus

Statistinis
apskaitos
rezultatas.
Skaitiklio apskaita
atliekama per
„Google
Analytics“.

PATVIRTINTA
UAB „LEOVIRA“
Generalinio direktoriaus
2019 m. liepos 16 d. įsakymu Nr.112

_utmz

Stebėjimo slapukai
iš Google
Analytics.
Informacija į
serverį siunčiama
anonimiškai.

Pirmo įėjimo į
puslapį metu

Iki naršyklės
uždarymo

Statistinis
apskaitos
rezultatas.
Skaitiklio apskaita
atliekama per
„Google
Analytics“.

_ga

Registruojamas
unikalus ID, kuris
naudojamas
statistiniams
duomenims kurti,
kaip lankytojas
naudoja svetainę.

Pirmo įėjimo į
puslapį metu

2 metai

Unikalus
identifikatorius

_gid

Registruojamas
unikalus ID, kuris
naudojamas
statistiniams
duomenims kurti,
kaip lankytojas
naudoja svetainę.

Įėjimo į puslapį
metu

Iki naršyklės
uždarymo

Unikalus
identifikatorius

_gat

Naudojamas
Google Analytics
užklausų greičio
padidinimui.

Įėjimo į puslapį
metu

Iki naršyklės
uždarymo

Unikalus
identifikatorius

_gat_UA-577633381

Slapukas renka
informaciją apie
vartotojų elgseną
svetainėje ir yra
naudojamas
siekiant atskirti
unikalius
vartotojus,
priskiriant jiems
unikalų
identifikatorių (ID).

Įėjimo į puslapį
metu

8 val.

Unikalus
identifikatorius

ads/ga-audiences

Naudoja "Google
AdWords", kad
pakartotinai įtrauktų
lankytojus, kurie
greičiausiai
konvertuosis į
klientus,
atsižvelgiant į
lankytojų
internetinį elgesį
svetainėse.

Įėjimo į puslapį
metu

Iki naršyklės
uždarymo

Unikalus
identifikatorius
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collect

Naudojamas siųsti
duomenis Google
Analytics apie
lankytojo įrenginį ir
elgseną. Stebi
lankytoją
įrenginiuose ir
rinkodaros
kanaluose.

Įėjimo į puslapį
metu

Iki naršyklės
uždarymo

Statistinis
apskaitos
rezultatas.

