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1 PRIEDAS 

Šis1 Priedas yra neatsiejama LKU grupės Asmens duomenų tvarkymo politikos dalis. 

Slapukai (angl. Cookies) 
 
Kad ši ir kitos KU grupei priklausančios svetainės tinkamai funkcionuotų, tam tikru metu jos į Jūsų naudojamą 
įrenginį gali įrašyti mažas duomenų rinkmenas, kitaip – slapukus. Tokią funkciją paprastai turi ir atlieka visiška 
dauguma interneto svetainių. 
 
Kas yra slapukai? 
 
Politikoje terminą „slapukas“ naudojame slapukams ir kitoms panašioms technologijoms, pavyzdžiui pikselių 
žymoms (angl. „Pixel Tags“), žiniatinklio indikatoriams (angl. „Web Beacon“), tinklo duomenų rinkėjams (angl. 
„clear GIF“) apibūdinti. Jums besilankant mūsų interneto svetainėse (lku.lt. i-unija.lt, eparaiška.lt ir kt.) norime 
pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent Jūsų poreikiams. Tam ir reikalingi slapukai. Tai 
nedideli informacijos elementai, išsaugomi Jūsų interneto naršyklės atmintyje. Jie padeda mums atpažinti Jus 
kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai 
pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, išsaugoti pasirinktus nustatymus, 
rinkti statistinę informaciją apie lankymosi svetainėse trukmę, dažnumą, lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos 
duomenis galime savo svetaines tobulinti, padaryti jas patogesnes Jūsų naudojimui.  
 
Kokios yra naudojamos slapukų rūšys? 

Būtinieji slapukai – tai slapukai reikalingi tinkamam svetainės veikimui. Jie įgalina naudotis tam tikromis 
svetainės funkcijomis, pavyzdžiui, saugiai prisijungti prie svetainėje susikurtos paskyros (jei tokia funkcija yra 
galima). Naršydami toliau Jūs sutinkate su būtinaisiais slapukais. Tačiau galite sutikti ir su kitų slapukų 
naudojimu. 

Analitiniai/veikimo slapukai – su šių slapukų pagalba renkami duomenys apie tai, kiek vartotojų naudojasi 
svetaine, kokį turinį jie pasirenka naršydami bei kita informacija, reikalinga svetainės funkcionalumo tobulinimui. 

Funkciniai slapukai – tai slapukai naudojami svetaine pakartotinai besinaudojančio vartotojo atpažinimui. Jie 
padeda personalizuoti svetainėje pateikiamą turinį, išsaugoti pasirinktus nustatymus ir pan. 

Reklaminiai/Trečiųjų šalių slapukai - su šių slapukų pagalba informacija apie naudojimąsi svetaine pritaikoma 
vartotoją dominančios reklamos ar kitos tikslinės informacijos pateikimui. Trečiųjų šalių slapukai yra valdomi kitų 
organizacijų, kurios nepriklauso KU. Trečiųjų šalių slapukai, kurie gali būti išsaugomi kompiuteryje, telefone ar 
planšetėje, mūsų svetainių naršymo metu yra, pavyzdžiui, „Google Analytics“ slapukai, kurie yra skirti stebėti KU 
svetaines. „Google Analytics“ anonimiškai renka informaciją apie lankytojų skaičių, vietą, iš kurios buvo 
naudojamasi mūsų svetaine, kokios svetainės dalys buvo naršomos lankytojų, jų amžių, lytį bei pomėgius. Šie 
slapukai yra sukurti „Google Analytics“. Norėdami gauti daugiau informacijos, galite aplankyti: 
http://www.google.com/analytics. 

KU svetainės www.neriesunija.lt naudoja funkcinius slapukus, kad valdytų lankytojo sesijos informaciją. 
Stebėsenos sistema fiksuoja lankytojų IP adresus ir naršymo informaciją, kurie yra kaupiami sistemos apsaugos 
tikslais.  

Slapukai į Jūsų naudojamą mobilųjį prietaisą (kompiuterį, planšetę mobilųjį telefoną ir t. t.) yra įdiegiami tik Jums 
sutikus, išskyrus slapukus, kurie reikalingi išimtinai techniniam svetainių funkcionalumui užtikrinti. Jeigu Jūs 
nesutinkate, kad slapukai būtų įdiegti, kai kurios svetainės funkcijos gali iš dalies ar visiškai neveikti.  

Teisinis pagrindas naudoti slapukus yra KU teisėtas interesas užtikrinti sklandų internetinių svetainių 
funkcionavimą. Slapukų, kurie kaupia statistiką ar prisimena Jūsų pasirinkimus, naudojimui teisinis pagrindas yra 
Jūsų sutikimas. 

Kas prieina prie Jūsų duomenų? 

Rinkodaros specialistai ir sistemos administratoriai. Esant reikalui, kiti atsakingi darbuotojai 
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Kiek ilgai yra saugomi duomenys? 

KU svetainėse naudojamų slapukų saugojimo terminai (laikotarpiai) nurodyti žemiau pateiktose, individualiose 
svetainių lentelėse. 

 

Kokios yra Jūsų teisės? 

Jūsų teisės: 

- Susipažinti su Jūsų asmens duomenimis, kurie yra tvarkomi; 

- Prašyti ištaisyti Jūsų asmens duomenis; 

- Prašyti ištrinti Jūsų asmens duomenis; 

- Jei taikoma – atšaukti sutikimą leisti tvarkyti Jūsų asmens duomenis; 

- Jei taikoma – prašyti perkelti Jūsų asmens duomenis kitam valdytojui. 

Parašę mums elektroniniu paštu info@neriesunija.lt arba susisiekę kitais nurodytais kontaktais, galite 
pasinaudoti savo teisėmis, o taip pat ir su teisėmis, susijusiomis su slapukų naudojimo politika. Prašymą turite 
pateikti kartu su asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu arba elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia 
tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinusį savo tapatybę (t. y. pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).  

Jeigu Jums paprašius Jūsų prašymas bus patenkintas ir Jūsų duomenys bus ištrinti, KU svetainės išsaugos tik 
tokios informacijos kopijas, kurios yra reikalingos, kad būtų galima apsaugoti trečiųjų šalių interesus, vykdyti 
valstybės institucijų įpareigojimus, spręsti ginčus, aptikti ir šalinti techninius trikdžius, arba laikytis kitų susitarimų, 
kurie yra tarp Jūsų ir KU.  

 

Slapukai, naudojami mūsų interneto svetainėse:  

www.neriesunija.lt 
 

 

 

Pavadinimas Laikotarpis Tikslas 

pll_language 2 metai 
Naudojama išsaugoti kalbos 
pasirinkimo nustatymams 
internetinėje svetainėje. 

my_union_title 1 mėnesį 
Naudojama išsaugoti kredito unijos 
pavadinimui internetinėje svetainėje 

epSessionId 1 mėnesį Naudojama puslapio paraiškoms 

_ga 2 metai 

Naudojama Google analytics atskirti 
unikalius vartotojus, priskiriant 
atsitiktinai sugeneruotą numerį kaip 
identifikatorių 

_gid   24 valandas 
Naudojama Google analytics atskirti 
unikalius vartotojus 

_gat 10 minučių Naudojama Google analytics ribojant 
duomenų rinkimą, esant dideliai 

mailto:info@neriesunija.lt
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puslapio apkrovai 

_dc_gtm_UA- 1 minutė 

Naudojama Google analytics, kad 
surinkti informaciją apie paspaudimus 
skelbiamose reklaminėse 
kampanijose 

www.i-unija.lt 

 

Pavadinimas Laikotarpis Tikslas 

JSESSIONID Iki uždaroma naršyklė. Techninis slapukas, naudojamas 
programos serveryje vartotojo 
sesijai palaikyti.  

agree_cookie 6 mėn. Techninis slapukas, naudojamas 
naudotojo sutikimui apie slapukų 
naudojimą, saugoti. 

authMethod 2 m. Techninis slapukas, naudojamas 
naudotojo autentifikavimosi 
metodui fiksuoti.  

webfxtab_ Pasibaigus naršymo sesijai Techninis slapukas, naudojamas 
naudotojo skirtukų palaikymui 
dirbant su sistema.  

 

 

Kaip valdyti slapukus? 

Kai naudojate interneto naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų 
priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Jūs galite ištinti visus 
Jūsų įrenginyje jau įdiegtus slapukus, taip pat daugumoje naršyklių galite nusistatyti, kad jos neleistų diegti 
slapukų. Tačiau taip padarius, Jums gali tekti rankiniu būdu įvesti savo pageidaujamus nustatymus kaskart 
apsilankius interneto svetainėje. Be to, kai kurios jos paslaugos ir funkcijos gali neveikti.  

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/  

Primename, kad kai kurios paslaugos gali būti sukurtos taip, kad veiktų tik su slapukais, o išjungę juos ar dalį jų, 
nebegalėsite naudotis tomis paslaugomis arba jos veiks netinkamai ir su trukdžiais, todėl dėl šių priežasčių 
nerekomenduojame išjungti slapukų, kai naudojatės mūsų internetinėmis svetainėmis  

Be Duomenų valdytojo naudojamų slapukų, mūsų svetainėse gali būti leidžiama tam tikroms trečiosioms šalims 
nustatyti ir pasiekti slapukus Jūsų kompiuteryje. Tokiu atveju, slapukų naudojimui taikomos trečiųjų šalių 
privatumo taisyklės. 

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad socialinių tinklų paskyroms taikomi atitinkamo socialinio tinklo slapukų politika. 

Susisiekite su mumis 
 
Jei turite klausimų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu ar slapukų politika, kreipkitės į mus vienu iš 
Jums patogių būdų: 
 
Kredito unija „Neris“ 
Juridinio asmens kodas: 304772963 

http://www.i-unija.lt/
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/
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Adresas Jogailos g. 4, Vilnius 
El. paštas info@neriesunija.lt  

 
Atnaujinę informaciją, informuosime Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus, paskelbdami pranešimą 
svetainėje. Jei prisijungsite ar naudositės mūsų teikiamu turiniu ir (ar) paslaugomis po tokio pranešimo 
paskelbimo, laikysime, kad sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime.  

 

mailto:info@neriesunija.lt

