
D U O M E N Ų  A P S A U G A  

Šią Privatumo ir slapukų polit iką (toliau –  Poli tika) taikome tais  atvejais, kai 

lankotės nutrik .lt  interneto svetainėje.  Ši  Polit ika netaikoma, kai naršote kitų bendrovių 

interneto svetainėse patekdami per nutrik . l t  interneto svetainę.  

Mūsų interneto svetainės lankytojų duomenis renkame laikydamiesi  Lietuvos 

Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių 

ryšių įstatymo, Europos Sąjungos asmens duomenų apsaugos įstatymų,  kitų susijusių teisės 

aktų  bei kontroliuojančių insti tucijų nurodymų.  

Renkami duomenys 

Naudodami slapukus renkame duomenis apie svetainės naudojimą. Slapukų tipai 

ir  jų paskirtis  yra pateikti  lentelėje žemiau.  

Surinktus duomenis apie nutrik .lt  svetainės lankytojus atsakingai saugom e nuo 

praradimo, neleistino naudojimo ir pakeit imų. nutrik . lt  darbuotojai  yra raštiškai  įsipareigoję 

trečiosioms šalims neatskleist i  ir  neplatinti  darbo vietoje gaunamos informacijos apie 

bendrovės  klientus,  įskaitant ir  nutrik . lt  svetainės lankytojus.   

Slapukų naudojimas  

Jums besilankant nutrik .lt  interneto svetainėje,  norime pateikti  informaciją ir 

funkcijas,  pritaikytas tik Jums. Tam reikalingi slapukai (angl.  cookies). Tai nedideli 

informacijos elementai , išsaugomi Jūsų interneto naršyklėje.  Jie padeda mums atpaž inti Jus 

kaip ankstesnį nutrik . l t  interneto svetainės lankytoją,  išsaugoti  Jūsų lankymosi svetainėje 

istori ją ir  pagal tai  pri taikyti  turinį .  Taip pat  slapukai padeda užtikrinti  sklandų svetainės 

veikimą, leidžia stebėti  lankymosi nutrik.l t  interneto svetainėje trukmę, dažnumą bei rinkti 

statistinę informaciją apie svetainės lankytojų skaičių.  Analizuodami šiuos duomenis galime 

svetainę tobulinti,  padaryti  ją pa togesnę Jums. Apsilankę nutrik .l t  interneto svetainėje Jūs 

gali te pasirinkti,  ar norite  naudoti  slapukus. Jei  nesutinkate, kad į  Jūsų kompiuterį  ar kitą 

įrenginį būtų įrašomi slapukai,  bet  kada gali te atšaukti  sutikimą juos naudoti pakeitę 

nustatymus ir ištrynę įrašytus slapukus.   

Duomenys apie naudojamus slapukus  

Pavadinimas Aprašymas Sukūrimo momentas/ Galiojimo laikas 

pll_language 

Slapukas skirtas 

kalbos pasirinkimo 

saugojimui 

Įeinant į puslapį 

DSID 

„Google DoubleClick 

ad“ stebėjimo 

slapukas. Slapukas 

renka informaciją 

apie vartotojus ir yra 

naudojamas siekiant 

atskirti unikalius 

vartotojus, priskiriant 

Pirmą kartą atėjus į puslapį/ 

2 mėn. 



Pavadinimas Aprašymas Sukūrimo momentas/ Galiojimo laikas 

jiems unikalų 

identifikatorių (ID). 

IDE 

Šis slapukas 

naudojamas Google 

Adwords, siekiant 

atpažinti Asmenį. 

Nuo sutikimo / 

1 metai 

1P_JAR 
,,Google“ reklamų 

pritaikymas. 
6 mėnesiai 

SID/SAPISID/APISID/ 

SSID/HSID/NID/PREF/ 
LOGIN_INFO/ 
VISITOR_INFO1_LIVE/ 
YSC/ 

HSID/OTZ/CONSENT 

Šie slapukai 

nustatomi per įterptus 

„YouTube“ vaizdo 

įrašus. Jie registruoja 

anoniminius 

statistinius duomenis, 

pavyzdžiui, kiek kartų 

vaizdo įrašas rodomas 

ir kokie nustatymai 

naudojami atkūrimui. 

Galioja nuo sesijos pabaigos iki dvejų 

metų. 

_ga 

Google Analytics 

slapukas, skirtas 

vartotojams atskirti. 

2 metai 

Norėdami daugiau sužinoti  apie slapukus, pavyzdžiui ,  kaip juos valdyti  ar 

ištrinti ,  galite apsilankyti:  http:/ /www.allaboutcookies.org  

Norėdami sužinoti ,  kaip panaikinti internetinių puslapių  stebėjimą „Google Analyt ics" 

slapukais, gali te aplankyti:  http:/ /tools.google.com/dlpage/gaoptout  

Slapukų rūšys  

Slapukai yra seanso ir i lgalaikiai  bei  pirmosios arba trečiosios šalies slapukai. 

Toliau paaiškinsime, ką reiškia šie terminai,  kad galėtumėte geriau suprasti  mūsų naudojamus 

slapukus ir  dėl ko j ie naudojami.  

Seanso slapukai  
 

                Seanso slapukai leidžia Jus atpažinti  per vieną apsilankymą mūsų svetainėje, kad 

visi  puslapio pakeitimai arba pasirinkimai būtų įsimenami keliaujant iš  vieno puslapio į  kitą. 

Šie slapukai leidžia greitai  ir  lengvai ei t i per daugybę svetainės puslapių,  kad kaskart 

apsilankius naujoje vietoje nereikėtų iš  naujo apdoroti  informacijos.  Seanso slapukai yra 

laikini  ir  išnyksta vos tik užveriate naršyklę arba atsijungiate nuo svetainės.  
 

Ilgalaikiai slapukai  
 

                Ilgalaikiai  slapukai –  tai tokie slapukai,  kurie nustatytą laikotarpį  išlieka Jūsų 

kompiuteryje pasibaigus naršymo seansui,  todėl gali  įrašyti  tam tikras naudotojų parinktis 

arba veiksmus, kai svetainė aplankoma iš naujo.  

http://www.allaboutcookies.org/
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout


 

Pirmosios šalies slapukai  
 

Tie slapukai,  kurie reikalingi nutrik .l t  svetainei  t inkamai funkcionuoti.   

 

Trečiųjų šalių slapukai  

 

                Tie slapukai,  kuriuos naudoja kitos organizacijos per mūsų svetainę.  Mūsų a tveju, 

nutrik.lt  svetainėje naudojami   „Google Analytics“  slapukai,  skirt i  analizuoti svetainės 

lankomumą. „Google Analytics" anonimiškai renka informaciją apie lankytojų skaičių,  vietą, 

iš  kurios buvo naudojamasi mūsų svetaine,  bei  kokios svetainės dalys buvo naršomos 

lankytojų.  Šie slapukai yra sukurti „Google Analytics“ .  Plačiau apie „Google Analytics“  

-  http:/ /www.google.com/analytic s.  

Bet kokia informacija,  surinkta per slapukus, yra saugoma iki slapukų galiojimo 

pabaigos ir  nėra naudojama kitais nei  šioje poli tikoje nurodytais tikslais.  

Mūsų svetainėje yra nuorodų į  kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto 

t inklalapius.  Atkreip iame dėmesį,  kad nutrik .l t nėra atsakinga už tokių interneto t inklalapių 

turinį  ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad  jei paspaudę nuorodą iš 

nutrik.lt  interneto svetainės pateksite į  kitus t inklalapius,  turėtumėte atskirai  pasidomėti  jų 

privatumo poli tika.  

Jūsų teisės  

Jūs turi te teisę susipažinti  su savo duomenimis,  kuriuos mes, gavę naudojant 

slapukus, tvarkome. Taip pat  Jūs turi te teisę reikalauti ištaisyti  neteisingus,  neišsamius, 

netikslius savo duomenis.  

Kilus klausimų ar norėdami įgyvendinti savo teises,  susisiekite su mumis el. 

paštu:  info@litamilk.l t  arba kitais NUTRIK svetainėje nurodytais kontaktais .  
 

http://www.google.com/analytics
mailto:info@litamilk.lt

