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Šioje politikoje aprašytas slapukų naudojimas UAB „Finci“ (toliau – „Finci“) interneto svetainėje 

www.finci.com.  Apie tai, kaip naudojame jūsų Asmens duomenis, skaitykite mūsų Privatumo politiką. 

 

Slapukus ir panašias technologijas naudojame tam, kad galėtumėm suteikti jūsų poreikiams pritaikytą 

informaciją apie mūsų produktus bei paslaugas taip palengvinant naršymą ir naudojimąsi mūsų svetaine.  

Pirmą kartą lankantis www.finci.com svetainėje, turėsite pasirinkti slapukus, kuriuos sutinkate saugoti 

įrenginyje ir toliau naudoti pagal šią Slapukų politiką. Pasirinkti slapukai bus saugomi naudojamos interneto 

naršyklės (pvz., „Internet Explorer“, „Chrome“, „Firefox“, „Opera“) failų saugojimo aplanke, naudotojo 

įrenginyje. Visada galite atsisakyti slapukų ar pakeisi jų nuostatas. 

 

„Finci“ pasilieka teisę savo nuožiūra keisti šią Slapukų politiką. Naujausią šios Politikos versiją visada galite 

rasti „Finci“ interneto svetainėje ir (arba) taikomosiose programose ir galite periodiškai tikrinti, ar joje nėra 

pakeitimų.  Jei paskelbus bet kokius pakeitimus toliau  naudositės interneto svetaine ir (arba) 

taikomosiomis programomis, tai automatiškai reikš, kad sutikote su šiais pakeitimais. Pakeista arba 

atnaujinta šios Slapukų politikos versija įsigalioja ją paskelbus „Finci“ interneto svetainėje ir (arba) 

taikomosiose programose. 

 

Kas yra slapukai ir panašios technologijos? 

 

Slapukai – tai mažos, dažnai užšifruotos raidžių ir skaitmenų rinkmenos, kurios jums lankantis interneto 

svetainėje arba naudojantis taikomosiomis programomis išsaugomos jūsų naršyklės kataloguose arba jūsų 

kompiuterio ar elektroninio įrenginio standžiajame diske. Slapukai naudojami, kad interneto svetainės ir 

taikomosios programos veiktų efektyviau ir jose būtų atliekamos tam tikros funkcijos, pvz., būtų išsaugota 

informaciją apie jūsų nuostatas, mums teikiama statistinė informacija. Tai padeda mums suteikti jums 

geresnę patirtį naršant ir tobulinti savo interneto svetainę ir taikomąsias programas. 

 

 

FINCI naudoja šių tipų slapukus: 

 

• Seanso slapukai – tik laikinai įrašomi į naršyklės atmintį slapukai, kurie yra sunaikinami  vos tik užvėrus 

naršyklę.  

• Nuolatiniai slapukai – šie slapukai yra saugomi naudotojo įrenginyje, iki kol naudotojas nusprendžia 

juos ištrinti arba  pasibaigia jų galiojimo laikas.  

http://www.finci.com/
http://www.finci.com/lt/teisiniai-dokumentai
http://www.finci.com/lt
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• Pirmosios šalies slapukai - tai mūsų svetainės sukuriami ir saugomi slapukai, kurie leidžia rinkti ir 

analizuoti duomenis, prisiminti naudotojo kalbos parinktis ir atlikti kitas naudingas funkcijas 

padedančias užtikrinti geresnę naudotojo patirtį.  

• Trečiųjų šalių slapukai - slapukai, kuriuos nustato trečiosios šalys, pvz., „Google“, interneto svetainės 

naudotojų veiklos stebėjimui, pvz.: apsilankymo svetainėje trukmė, puslapių skaičius per apsilankymą, 

atmetimo rodikliai, informacija apie srauto šaltinį. 

 

Toliau pateiktas mūsų naudojamų slapukų sąrašas ir jų funkcijos. 

 

 

Mūsų naudojami slapukai: 

 

FINCI svetainėje naudojame dvi slapukų grupes: 

 

1. Būtinieji slapukai 

Šie slapukai yra būtini tinkamam svetainės funkcionavimui, naudojimuisi paslaugomis ir kai 

kuriomis kitomis svetainės funkcijomis. Kadangi šie slapukai yra būtini norint saugiai teikti mūsų 

paslaugas, jų atsisakyti nepatariame. Be būtinųjų slapukų negalėsime užtikrinti sklandaus bei 

saugaus svetainės funkcionavimo. Jei visgi norite  blokuoti arba ištrinti būtinuosius slapukus, tai 

galite padaryti  pakeisdami naršyklės nustatymus. 

 

Slapuko 

pavadinimas 

Slapuko rūšis Slapuko paskirtis Galiojimo 

trukmė 

 
Pirmos šalies 

slapukai 

Išsaugoti naudotojo pasirinktų slapukų  

formos patvirtinimą 
30 dienų 

 

 

 

2. Analitiniai slapukai 

Analitinių slapukų pagalba apskaičiuojame apsilankymus svetainėje ir srauto šaltinius, tam, kad 

galėtumėme analizuoti ir tobulinti svetainės funkcionavimą. Šie slapukai suteikia mums 

informacijos apie tai, kurie puslapiai yra populiariausi bei padeda suprasti, kaip lankytojai 

naudojasi mūsų svetaine. Jei atsisakysite šių slapukų, Jūsų apsilankymas nebus įtrauktas į 

statistiką. 
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Slapuko 

pavadinimas 

Slapuko rūšis Slapuko paskirtis Galiojimo 

trukmė 

Google 

Analytics 

Trečiųjų šalių 

slapukai 

Leidžia nustatyti, kiek naudotojų yra 

FINCI svetainėje, apsilankymo trukmę 

bei aplankytus svetainės puslapius 

2 metai 

24 val. 

seanso 

 

 

Slapukų tvarkymas arba šalinimas  

Apsilankę mūsų svetainėje, galėsite pasirinkti, kurią slapukų grupę sutinkate naudoti. Keisti slapukų 

nustatymus ar atšaukti sutikimą dėl jų naudojimo galėsite bet kuriuo metu naudojantis svetaine.  

 

Slapukus taip pat galite tvarkyti (ar jų atsisakyti) pakeisdami naršyklės nuostatas savo įrenginyje. 

Tačiau verta turėti omenyje, kad išjungus slapukus gali nebeveikti kai kurios mūsų svetainės ar 

taikomosios programos funkcijos. Norėdami koreguoti naršyklės nuostatas, apsilankykite šiose 

nuorodose: 

 

Internet Explorer  

Google Chrome  

Mozilla Firefox  

Safari  

 

Jei esate ES gyventojas: 

 

Norėdami gauti daugiau informacijos apie slapukų valdymą, apsilankykite tinklapyje adresu 

www.youronlinechoices.eu kuriame pateikta daugiau informacijos apie elgsena grįstą reklamą ir 

privatumą internete. Daugiau informacijos apie slapukus: www.allaboutcookies.org 

https://support.microsoft.com/en-us/topic/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc
https://support.google.com/chrome/answer/95647
https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox?redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored&redirectlocale=en-US
https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
http://www.youronlinechoices.eu/
http://www.allaboutcookies.org/

