
SLAPUKŲ DEKLARACIJA – EUROPOS ĮSTATYMAI 

Mūsų privatumo politika paaiškina mūsų principus, susijusius su jūsų asmeninės informacijos 
rinkimu, tvarkymu ir saugojimu. Ši politika konkrečiai paaiškina, kaip mes diegiame slapukus, taip 

pat jūsų galimybes juos valdyti. 

Mes naudojame slapukus, kad galėtume suasmeninti turinį bei skelbimus, teikti visuomeninės 
žiniasklaidos  funkcijas  Be  to,  svetainės  naudojimo  informaciją  bendriname  su  visuomeninės  medijos, 
reklamavimo ir analizės partneriais, kurie gali ją pridėti prie kitos jūsų pateiktos arba naudojant paslaugas 
surinktos informacijos.  

NARŠYDAMI MŪSŲ SVETAINĖJE  SUTINKATE NAUDOTI SLAPUKUS. 

KONSTATUOJAMOSIOS  DALYS 

Slapukai sudaryti iš naršyklėje įdiegtų kodo dalių, kurios mums padeda teikti paslaugas pagal aprašytus 
tikslus. Kai kuriems slapukų diegimo tikslams gali prireikti  jūsų sutikimo; 

Jeigu  slapukams  įdiegti  reikalingas  sutikimas,  tai  laikantis  šiame  dokumente  pateiktų  instrukcijų  šio 
sutikimo galima bet kada atsisakyti; 

Šioje svetainėje naudojami įvairių tipų slapukai. Kai kuriuos slapukus pateikia mūsų puslapiuose 
nurodomos trečiųjų šalių tarnybos; 

Ši  deklaracija  parengta  remiantis  įvairių  teisės  aktų  nuostatomis,  įskaitant  2016  m.  Balandžio  27  d. 
Europos  Parlamento  ir  Tarybos  reglamento  (ES)  2016/679  13  ir  14  straipsnius,  Bendrąjį  duomenų 
apsaugos reglamentą ir Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvą 2002/58 / EB,  E. privatumo direktyvą; 

1. APIBRĖŽIMAI 

„Programa” Priemonės,  kuriomis  renkami  ir  tvarkomi  vartotojo  asmeniniai 
duomenys. 

„Autentifikavimas”  Sesijos metu vartotojo prisijungimą identifikuojantys slapukai. 

„Slapukai” Slapukai yra nedideli tekstiniai failai, kurie išsaugomi jūsų 
kompiuteryje  ar  mobiliajame  įrenginyje  internetinės  svetainės 
apsilankymo metu. Laikui bėgant slapukai padeda svetainei 
„atsiminti“ jūsų veiksmus ar nustatymus. 

„Perdavimas” arba „Duomenų 
perdavimas”

Fizinis  ar  juridinį  asmuo,  valdžios  institucija,  agentūra  ar  kita 
įstaiga, kuri atskirai ar kartu su kitais nustato asmens duomenų 
tvarkymo  tikslus  ir  priemones;  kai  tokio  tvarkymo  tikslai  ir 
būdai  yra  nustatyti  Sąjungos  ar  valstybės  narės  įstatymuose, 
duomenų valdytojas arba specialūs jo skyrimo kriterijai gali būti 
numatyti Sąjungos ar valstybės narės įstatymuose. 

„Duomenų subjektas” Fizinis asmuo, kuriam priklauso asmens duomenys. 
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„Europos Sąjunga (arba  ES)” Visos  šiame  dokumente  minimos  nuorodos  į  Europos  Sąjungą 
apima visas dabartines Europos Sąjungos ir Europos 
ekonominės erdvės valstybes nares, jei nenurodyta kitaip.  

„Pirmosios šalies slapukai” Slapukai, kuriuos nustato aplankyto puslapio žiniatinklio 
serveris ir kurie naudojasi tuo pačiu domenu. 

„Apkrovos išlyginimas” Slapukai, naudojami vartotojo sesijos palaikymui. 

„Nuolatiniai slapukai” Slapukas,  išliekantis  nustatytą  laiką  vartotojo  kompiuteryje  / 
įrenginyje. 

„Asmens duomenys (arba 
Duomenys)”

Bet  kokia  informacija  apie  fizinį  asmenį  (duomenų  subjektą), 
kurio tapatybė nustatyta arba gali būti nustatyta. 
Identifikuojamas fizinis asmuo yra asmuo, kurį galima tiesiogiai 
ar netiesiogiai identifikuoti, visų pirma remiantis tokiu 
identifikatoriumi  kaip  vardas,  identifikavimo  numeris,  buvimo 
vietos duomenys, internetinis identifikatorius arba vienas ar keli 
veiksniai, būdingi to fizinio asmens fizinei, fiziologinei, 
genetinei, psichinei, ekonominei, kultūrinei ar socialinei 
tapatybei. 

„Vykdytojas”  Fizinis  ar  juridinis  asmuo,  valdžios  institucija,  agentūra  ar  kita 
įstaiga, kuri duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.  

„Paslauga (-os)” Šios Programos teikiama paslauga, aprašyta šios svetainės 
taisyklėse ir nuostatose.

„Seanso slapukai” Slapukas ištrinamas vartotojui uždarius naršyklę. 

„Trečiųjų šalių slapukai” Slapukai,  saugomi  kitame  lankomo  puslapio  domene.  Tai  gali 
nutikti,  kai  tinklalapyje  nurodomos  bylos,  pvz.,  „JavaScript“, 
esančios už jo domeno ribų. 

„Trečiųjų šalių socialinis įskiepis 
turiniui dalintis” 

Slapukai, skirti prisijungusiems socialinio tinklo nariams.

„Į vartotoją orientuota apsauga” Riboto laiko slapukai, skirti nustatyti autentifikavimo 
pažeidimus. 
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2. SLAPUKAI 

2.1. Mūsų naudojami slapukai  

2.1.1. Ši  Programa  naudoja  (a)  Vartotojo  įvestus  slapukus;  b)  Autentifikavimo  slapukus;  c)  Į 
vartotoją  orientuotus  saugumo  slapukus;  d)  Apkrovos  balansavimo  slapukus;  e)  Vartotojo 
sąsajos tinkinimo slapukus; ir f) Trečiųjų šalių socialinio įskiepio turinio bendrinimo 
slapukus. Pagal ES patariamąją duomenų apsaugos tarnybą WP29, šiems slapukams 
nereikalingas vartotojo sutikimas. 

2.1.2. Ši Programa naudoja slapukus išsaugoti naršymo nustatymus ir optimizuoti vartotojo naršymo 
patirtį. Tarp šių slapukų yra, pavyzdžiui, tie, kurie naudojami nustatant kalbą ir valiutą arba 
valdant pirmosios šalies statistiką, kurią tiesiogiai naudoja kontrolierius. 

2.1.3. Ši  Programa  naudoja  slapukus,  kad  išsaugotų  Vartotojo  seansą  ir  atliktų  kitą  veiklą  (pvz.: 
srauto paskirstymą), kuri yra būtina šios plikacijos veikimui.  

2.1.4. Tikslas ir aprašymas: 

„Duomenų naudojimas” Šios  Programos  automatiškai  renkama  informacija  (arba  šioje 
Aplikacijoje  naudojamos  trečiųjų  šalių  paslaugos),  kurią  gali 
sudaryti: Programą naudojančių vartotojų kompiuterių IP adresai 
ir domenų vardai, URI adresai (vienodas išteklių 
identifikatorius), užklausos pateikimo laikas, metodas, 
naudojamas  užklausai  pateikti  į  serverį,  atsakymo  metu  gauto 
failo  dydis,  skaitmeninis  kodas,  nurodantis  serverio  atsakymo 
būseną (sėkmingas rezultatas, klaida ir pan.), kilmės šalis, 
naršyklės  ir  vartotojo  naudojamų  operacinių  sistemų  ypatybės, 
įvairi informacija apie apsilankymo laiką (pvz., laikas, praleistas 
kiekviename  Programos  puslapyje)  ir  išsami  informacija  apie 
Prgoramos  nueitą  kelią  specialia  seka  aplankytus  puslapius  ir 
kitus  parametrus,  susijusius  su  įrenginio  operacine  sistema  ir 
(arba) Vartotojo IT aplinka. 

„Vartotojas” Šią Programą naudojantis Asmuo, kuris, jeigu nenurodyta kitaip, 
yra Duomenų subjektas. 

„Į vartotoją orientuota apauga” Slapukai, naudojami susekti autentifikavimo pažeidimus. 

„Vartotojo įvestis” Slapukai (sesijos ID), tokie kaip pirmosios šalies slapukai, skirti 
sekti vartotojo įvesties informaciją pildant internetines formas, 
pirkinių krepšelius ir pan. Sesijos arba nuolatiniai slapukai, kai 
kuriais atvejais apriboti keliomis valandomis. 

„Pritaikymas individualiems vartotojo 
poreikiams”

Slapukai, naudojami įsiminti kalbos ar šrifto parinktis, 
galiojantys sesijos metu (arba šiek tiek ilgiau).

Tikslas Aprašymas
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2.1.5. Žemiau yra pateikiami slapukų pavyzdžiai, jų aprašymai ir tikslai. Atkreipkite dėmesį, kad šis 
sąrašas yra pavyzdinis ir negalutinis. 

Reklaminis  Ši Programa sukurta naudojant įprastas interneto platformas. Ji 
turi įtaisytus slapukus, kurie padeda spręsti suderinamumo 
problemas, pvz., nustatyti jūsų naršyklės tipą ir pagerinti 
našumą bei greičiau įkelti turinį. 

Apsauga Jeigu norite prisiregistuoti į riboto naudojimo zoną, mūsų 
slapukai užtikrins, kad jūsų įrenginys būtų prisijungęs per visą 
jūsų  apsilankymo  svetainėje  laiką.  Norėdami  prisiregistruoti  į 
draudžiamas zonas, jums reikės savo vartotojo vardo ir 
slaptažodžio. 

Funkcinis (techninis) Šie slapukai padeda svetainei atsiminti jūsų pasirinkimus, pvz., 
vartotojo  vardą,  kalbą  ar  regioną,  kuriame  esate  ir  pasiūlyti 
geriau jūsų poreikius atitinkančias funkcijas. Šie slapukai taip 
pat  gali  būti  naudojami  įsiminti  teksto  dydį,  šriftą  ir  kitas 
keičiamas tinklalapio dalis. 

Analitinis Mes naudojame keletą trečiųjų šalių analizės įrankių, 
padedančių mums suprasti, kaip svetainės lankytojai naudojasi 
mūsų svetaine. Tai leidžia jums tiekti geresnę kokybę ir turinį. 
Apibendrinti  statistiniai  duomenys  apima  bendrą  apsilankymų 
ar puslapio peržiūrų skaičių ir kitus elementus, kurie yra 
nukreipiami į mūsų svetainę.

Slapukas Aprašymas ir tikslas Tipas 

CAMPAIGNE.SUB_ID_COOKIE Analitinis Pirmosios šalies 
slapukai.

OAGEO Geografinės vietos informacija 
Funkcinis ir Reklaminis 

Trečiųjų šalių 
slapukai. 

_gat Analitinis Trečiųjų šalių 
slapukai. 

_ga Analitinis Trečiųjų šalių 
slapukai. 

_gid Analitinis Trečiųjų šalių 
slapukai. 

_utma Analitinis Trečiųjų šalių 
slapukai. 
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2.2.  Šie slapukai nebus nenaudojami jokiais kitais nei pirmiau aprašytieji tikslais. 

3. TREČIŲJŲ ŠALIŲ SLAPUKŲ ĮDIEGIMAS  

3.1. Kai  kurios  iš  toliau  išvardytų  paslaugų  renka  apibendrintą  anoniminę  statistiką  ir  joms  gali 
neprireikti Vartotojo sutikimo arba jas gali tiesiogiai valdyti Valdytojas, atsižvelgdamas į tai, kaip 
jos apibūdinamos, be trečiųjų šalių pagalbos. 

3.2. Jei kurios nors trečiųjų šalių teikiamos paslaugos yra išvardytos tarp žemiau pateiktų įrankių, jos 
gali būti naudojamos jūsų naršymo įpročiams sekti, be čia nurodytos informacijos ir be Valdytojo 
žinios. Norėdami gauti išsamesnės informacijos, skaitykite išvardytų paslaugų privatumo politiką. 

(i) Analizė.  Šiame  skyriuje  aprašomos  paslaugos  leidžia  mums  stebėti  ir  analizuoti  interneto 
srautą ir gali būti naudojamos sekti vartotojo elgseną. 

(a)Google Analytics (Google INC.)  
„Google Analytics“ yra žiniatinklio analizės paslauga, kurią teikia „Google Inc.“ („Google“). 
„Google“ naudoja surinktus duomenis šios programos naudojimui sekti ir nagrinėti, jos veiklos 
ataskaitoms rengti ir dalintis jomis su kitomis „Google“ paslaugomis. 
„Google“ gali naudoti surinktus duomenis kontekstualizuodama ir suasmenindama savo 
reklamos tinklo skelbimus. 

Surinkti asmens duomenys: slapukai ir duomenų naudojimas 
Naudojimo vieta: JAV  
Norėdami atsisakyti „Google  Analytics“ slapukų, apsilankykite adresu www.google.com/
settings/ads arba https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en  
Privatumo politika - https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ 

(ii) Rinkodara. Ši paslauga leidžia naudoti Vartotojo duomenis reklamos komunikacijos tikslams, 
pavyzdžiui,  reklaminėms antraštėms ar kitiems reklaminiams skelbimams. 
(a) „Revive Adserver” platforma 

„Revive“ platforma yra atvirojo kodo skelbimų serveris, kurį valdo ne pelno siekianti įmonė 
„Revive Software and Services BV“. Mes naudojame šią platformą savo vidiniams skelbimams 
teikti. 
Daugiau  informacijos  apie  „Revive”  platormą  ir  GDPR  -  https://www.revive-adserver.com/
privacy/gdpr/ ir https://www.revive-adserver.com/privacy/personal-data/ 

4. KAIP SUTEIKTI AR ATŠAUKTI SLAPUKŲ ĮDIEGIMO SUTIKIMĄ 

_utmc  
_utmb 

Analitinis Trečiųjų šalių 
slapukai. 

_utmz Analitinis Trečiųjų šalių 
slapukai. 

LAYOUT_COOKIE Reklaminis Pirmosios šalies 
slapukai. 

splash_i Funkcinis Pirmosios šalies 
slapukai.
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4.1. BE TO, KAS NUSTATYTA ŠIAME DOKUMENTE, VARTOTOJAS GALI VALDYTI 
SLAPUKŲ  NUSTATYMUS TIESIOGIAI  SAVO  NARŠYKLĖJE  IR,  PAVYZDŽIUI,  NELEISTI 
ĮDIEGTI TREČIŲJŲ ŠALIŲ SLAPUKŲ.  

4.2. Naršyklės  nustatymuose  taip  pat  galima  ištrinti  praeityje  įdiegtus  slapukus,  įskaitant  slapukus, 
kurie galbūt išsaugojo pradinį sutikimą įdiegti slapukus šioje svetainėje. 

4.3. Vartotojas  gali  kontroliuoti  ar  ištrinti  slapukus,  išsamiau  žr.  aboutcookies.org.  Vartotojas  gali 
ištrinti  visus  jo  kompiuteryje  esančius  slapukus  ir  nustatyti  daugumą  naršyklių,  kad  jie  nebūtų 
diegiami. Tačiau,  jeigu  atliksite  šiuos  veiksmus,  kai  kuriuos  nustatymus  gali  tekti  vesti  rankiniu 
būdu kiekvieną kartą apsilankius puslapyje. Be to, gali neveikti kai kurios paslaugos ir funkcijos. 

4.4. Vartotojas  gali  valdyti  savo  nustatymus  ir  atsisakyti  trečiųjų  šalių  slapukų,  paspaudęs  nurodytą 
nuorodą (jeigu nurodyta), sekdamas trečiųjų šalių privatumo politikoje pateiktus nurodymus arba 
tiesiogiai susisiekęs su trečiąja šalimi.  

4.5. Kadangi  Valdytojas  negali  techniškai  valdyti  trečiųjų  šalių  slapukų  ir  kitų  stebėjimo  sistemų 
diegimo  per  paslaugas,  naudojamas  šioje  programoje,  bet  kurios  konkrečios  nuorodos  į  trečiųjų 
šalių įdiegtus slapukus ir stebėjimo sistemas turi būti laikomos orientacinėmis. Norint gauti išsamią 
informaciją, vartotojo prašoma susipažinti su šiame dokumente išvardytų atitinkamų trečiųjų šalių 
paslaugų privatumo politika. 

4.6. Dėl  slapukų  pagrindu  nustatytų  technologijų  identifikavimo  sudėtingumo,  vartotojai  raginami 
susisiekti su duomenų valdytoju, norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip ši Programa 
naudoja slapukus. 

**** 

Valdytojo kontaktai 

„Dating Factory” 
Tyche Technologies AG, LacMont AG, Landis + Gyr-Strasse 1 
6300 Zug,  Šveicarija, 
+1 (661) 451-1077 
legal@datingfactory.com 

Slapukų deklaracija paskutinį kartą atnaujinta [2020/05/04] 
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