
WWW.LIBERALAI.LT internetinėje svetainėje naudojamų slapukų politika 

 
1. Siekiant, kad Skaitytojui būtų suteiktos visavertės elektroninės paslaugos į Skaitytojo kompiuterį (įrenginį) 

gali būti įrašyti slapukai. 

Slapukai (angl. „cookies“) – trumpa tekstinė informacija, kurią svetainės perduoda į jose naršančių vartotojų 

kompiuterius arba kitus įrenginius. 

http://www.liberalai.lt/ tinklapyje slapukai naudojami asmenų, besinaudojusių Jūsų įrenginiu, lankomumui 

nustatyti, atliktiems veiksmams įsiminti (pvz., kalbai, kuria buvo naršyta svetainėje, nustatyti), Jums 

aktualiausiai informacijai pateikti, apibendrintai svetainės lankomumo statistikai rinkti. 

 

2. Duotą sutikimą įdiegti slapukus, bet kada galėsite atšaukti pakeitę savo interneto naršyklės nustatymus, 

išjungę visus slapukus arba išjungę (įjungę) juos po vieną. Visgi atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai 

gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti 

prieigą prie svetainės. Norėdami nustatyti reikiamas (norimas) slapukų pasirinktis, naudokitės interneto 

naršyklių pagalbos funkcijomis. Informaciją, kaip tą padaryti, galite rasti naršyklių pagalbos puslapiuose.  

3. Mūsų svetainėje naudojami slapukai: 

Slapuko 

pavadinimas 
Slapuko aprašymas Domenas 

Galiojimo 

laikas 

uid 

Šis slapukas suteikia unikaliai priskirtą, vartotojo 

ID ir renka duomenis apie veiklą svetainėje. Šie 

duomenys gali būti siunčiami trečiajai šaliai 

analizei ir ataskaitoms teikti. 

.adform.net 60 dienų 

test_cookie 
Šis slapukas skirtas nustatymui ar svetainės 

lankytojo naršyklė palaiko slapukus. 
.doubleclick.net 

(Google) 

Iki interneto 

svetainės lango 

uždarymo 

_fr 
Šiame slapuke užšifruoti „Facebook“ ir 

naudojamos naršyklės identifikatoriai (ID) 
.facebook.com 3 mėnesiai 

NID 

Šis slapukas turi unikalų ID, kurį „Google“ 

naudoja norėdamas prisiminti jūsų pageidavimus ir 

kitą informaciją, pvz., pageidaujamą kalbą (pvz., 

anglų kalbą), kiek paieškos rezultatų norite rodyti 

puslapyje (pvz., 10 ar 20) ir ar jūs norite, kad 

„Google“ saugios paieškos filtras būtų įjungtas. 

.doubleclick.net 

(Google) 
6 mėnesiai 

_fbp 
Šis slapukas padės pristatyti mūsų reklamą 

žmonėms, kurie jau apsilankė mūsų svetainėje, kai 

jie yra „Facebook“. 
.facebook.com 3 valandos 

_ga 

Šis stebėjimo slapukas iš „Google Analytics“. 

Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną 

svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti 

statistinę informaciją.  

.liberalai.lt 
2 metus, 24 

valandas 

_gat 
Šis slapukas naudojamas norint reguliuoti 

užklausos greitį.  
.liberalai.lt 

Iki interneto 

svetainės lango 

uždarymo 

_gid Šis slapukas renka informaciją apie vartotojų .liberalai.lt 2 metus, 24 

http://www.liberalai.lt/


Slapuko 

pavadinimas 
Slapuko aprašymas Domenas 

Galiojimo 

laikas 

elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant 

išsaugoti statistinę informaciją.  
valandas 

maxtf 

Šis slapukas renka informaciją apie vartotojų 

elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant 

išsaugoti statistinę informaciją Maxtraffic 

platformai.  

.liberalai.lt 
30 min., 100 

dienų 

mattp 
Šis slapukas perduoda lankytojo aplankytus 

puslapius Maxtraffic platformai.  
.liberalai.lt 

Iki interneto 

svetainės lango 

uždarymo 

maxtv 
Šis slapukas perduoda lankytojo apsilankymo laiką 

Maxtraffic platformai.  
.liberalai.lt 

30 min., 100 

dienų 

cid 

Šis slapukas suteikia unikaliai priskirtą, mašinoje 

sukurtą vartotojo ID ir renka duomenis apie veiklą 

svetainėje. Šie duomenys gali būti siunčiami 

trečiajai šaliai analizei ir ataskaitoms teikti. 

track.adform.net 

Iki interneto 

svetainės lango 

uždarymo, 100 

dienų 

phpsessid 

Šis slapukas skirtas išsaugoti paprastą pranešimą, 

kuris gali būti rodomas kitame puslapyje. 
 

Pavyzdžiui, jei užklausos forma užpildyta 

neteisingai, pranešimas bus saugomas ir 

pateikiamas vartotojui, kad būtų galima nurodyti 

pateikimo klaidas. Sėkmingai pateikiant užklausos 

formą, vartotojui, pateikiama padėka už teisingai 

užpildytą užklausą. 
Šis slapukas pats nerenka jokios asmeninės 

informacijos 

www.liberalai.lt 

Iki interneto 

svetainės lango 

uždarymo 

 

4. Slapukai nėra naudojami kitiems tikslams nei nurodyti aukščiau pateiktoje lentelėje. Informacija kokias 

tikslais Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis naudoja surinkta jūsų asmenine informaciją ir jos saugojimo laiką 

galite sužinoti perskaitę Darbo su asmens duomenis taisykles:  

http://www.liberalai.lt/content/uploads/2015/03/Darbo-su-asmens-duomenimis-taisyklės_patvirtinta-20181107-

sprendimu-Nr.-2.pdf 
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