
SLAPUKŲ POLITIKA 

Atnaujinta: 2020 m. vasario 17 d. 

 

UAB „PRO INVEST GROUP“ naudoja slapukus internetinėje svetainėje https://kreditucentras.lt/. 

Kas yra slapukai? 

Kad ši svetainė tinkamai veiktų, kartais į Jūsų įrenginį įrašomos mažos duomenų rinkmenos, vadinamos 
slapukais. Slapukas – tai nedidelis failas, atsiųstas į įrenginį, naudotojui besilankant atitinkamoje interneto 
svetainėje. Slapukų pagalba interneto svetainė atpažįsta naudotojo įrenginį (pvz., naudotojui kitą kartą 
apsilankius šioje interneto svetainėje). 

Informacija iš slapukų naudojama tik siekiant atlikti įprastines operacijas. Slapukų informacija nėra naudojama 
asmeninei informacijai apie naudotoją rinkti. 

Kokius slapukus naudojame? 

Internetinėje svetainėje naudojamų slapukų aprašymai: 

Domenas Slapuko pavadinimas Paskirtis Galiojimo laikas 

.kreditucentras.lt 
_gat 

_gat_myTracker 

Svetainės užklausų vykdymo 
reguliavimas 

(„Google Analytics“) 

1 minutė 

.kreditucentras.lt _ga 

Atskirti naudotojus suteikiant unikalų 
kodą  

(„Google Analytics“) 

24 mėn. 

.kreditucentras.lt _gid 

Atskirti naudotojus suteikiant unikalų 
kodą 

(„Google Analytics“) 

1 diena 

.kreditucentras.lt _gac_UA-87504026-1 „Google Analytics“ 90 dienų 

.kreditucentras.lt _fbp 
Naudojamas „Facebook“ reklamos 

tikslais 
3 mėn. 

.kreditucentras.lt _hjid 
Nustato unikalų sesijos ID. Tai 

leidžia svetainei statistikos tikslais 
gauti duomenis apie lankytojų elgesį. 

8 mėn. 

.kreditucentras.lt _hjIncludedInSample 
Nustato, ar vartotojo naršymą reikia 
užregistruoti tam tikroje statistinėje 

vietoje. 
Sesijos 

.kreditucentras.lt cookiebanner Sutikimas su slapukų naudojimu Sesijos 

.kreditucentras.lt _hjIncludedInSample 
„Hotjar“ slapukas. Naudojamas 

atskirti svetainės lankytojus 
Sesijos 

.kreditucentras.lt coref 

Slapukai reikalingi vartotojo sesijai 
palaikyti ir svetainės funkcionalumui 

1 mėn. 

.kreditucentras.lt AB%20tests 4 mėn. 

.kreditucentras.lt PHPSESSID Sesijos 

 



Informavimas apie slapukų naudojimą 

Apsilankant internetinėje svetainėje pirmą kartą Jūs esate informuojami, jog svetainėje naudojami slapukai. 
Iškylančiame lange Jūs turite galimybę iš karto susipažinti su slapukų politika paspaudę atitinkamą nuorodą. 

 

Slapukų kontroliavimas ir atsisakymas 

Slapukus galite valdyti ir (arba) ištrinti pagal savo pageidavimus. Galite ištrinti visus jūsų kompiuteryje jau 
esančius slapukus, o daugumoje naršyklių galite nustatyti, kad slapukai nebūtų įrašomi. Tačiau tokiu atveju 
kaskart, kai lankysitės svetainėje, Jums gali reikėti iš naujo nustatyti kai kurias parinktis, o kai kurios funkcijos 
gali neveikti. 

Galite atsisakyti tik tų slapukų, kurie nėra būtini. Kai kurie slapukai būtini tam, kad galėtumėte naudotis šia 
svetaine. Be šių slapukų neveiks tam tikros funkcijos. 

Atsisakyti „Google Analytics“ slapukų galite vadovaujantis nuorodomis šioje interneto svetainėje:  
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

Slapukų naudojimo nustatymai interneto naršyklėse: 

Firefox: 
https://support.mozilla.org/lt/kb/Slapuk%C5%B3%20valdymas?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies. 

Chrome: 
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=lt. 

Internet Explorer: 
https://support.microsoft.com/lt-lt/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies. 

Daugiau informacijos apie tai, kaip pašalinti slapukus, o taip pat kitos naudingos informacijos, susijusios su 
slapukų naudojimu, galite rasti interneto svetainėje http://www.allaboutcookies.org/. 

 

Privatumo politikos galiojimas ir keitimas 

Ši Slapukų politika įsigalioja 2018 m. gegužės 25 d. 

Bendrovė turi teisę vienašališkai pakeisti Slapukų politikos sąlygas. Apie pakeitimus Bendrovė praneša 
internetinėje svetainėje www.kreditucentras.lt ir (ar) kitomis priemonėmis. 
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