SLAPUKŲ SARAŠAS

Effective date: 09/11/2020
Last updated: 23/09/2021

„Finci“ svetainėje naudojame tris slapukų grupes:
1. Griežtai būtini slapukai:
Šie slapukai yra griežtai būtini, kad galėtumėte naudotis teikiamomis paslaugomis ir kai kuriomis jų
funkcijomis. Kadangi šie slapukai yra griežtai būtini norint saugiai teikti mūsų paslaugas, jų
atsisakyti negalite, nes tai turės įtakos mūsų svetainės veikimui. Galite juos blokuoti arba ištrinti
pakeisdami savo naršyklės nustatymus.

Slapuko tipas

Kodėl juos naudojame

XSRF-TOKEN

Pirmosios šalies
slapukai

Slapukas
tikslais.

finci_session

Pirmosios šalies
slapukai

Slapukas naudojamas vieno lankytojo
seanso stebėjimui.

Slapuko
pavadinimas

naudojamas

Galiojimo
pabaiga
saugumo

2 valandos

2 valandos

2. Analizės slapukai:
Analizės slapukai leidžia mums skaičiuoti apsilankymus bei srauto šalininius, kad galėtume
įvertinti ir pagerinti savo svetainės veikimą. Jie padeda mums sužinoti, kurie puslapiai yra
populiariausi ir mažiau populiarūs, ir pamatyti lankytojų judėjimą svetainėje. Jeigu atsisakysite
šių slapukų, jūsų apsilankymas nebus įtrauktas į mūsų statistiką.
Slapuko
pavadinimas

_gid

Slapuko tipas

Kodėl juos naudojame

Pirmosios šalies
slapukai

Slapukas įdiegtas „Google Analytics“.
Šis slapukas naudojamas informacijai
apie tai, kaip lankytojai naudojasi
svetaine, saugoti ir padeda parengti
analizės ataskaitą apie svetainės
veikimą.
Surenkami
duomenys,
įskaitant lankytojų skaičių, šaltinį, iš
kurio jie atvyko, ir anonimiškai
aplankytus puslapius.

Galiojimo
pabaiga

1 diena

_gat_UA202587780-1

Pirmosios šalies
slapukai

_ga_

Pirmosios šalies
slapukai

SXZGW5XRE2

_ga

visitor_id

Tai „Google Analytics“ nustatytas
modelio
tipo
slapukas,
kurio
pavadinimo modelio elemente yra
unikalus paskyros arba svetainės, su
kuria jis susijęs, identifikavimo
numeris. Panašu, kad tai _gat slapuko,
kuris naudojamas siekiant apriboti
„Google“ įrašytų duomenų kiekį didelio
lankomumo svetainėse, variacija.
Slapukas įdiegtas „Google Analytics“.

1 minutė

2 metai

Pirmosios šalies
slapukai

Slapukas įdiegtas „Google Analytics“.
Šis slapukas naudojamas lankytojų,
seansų,
kampanijų
duomenims
apskaičiuoti ir svetainės naudojimui
stebėti, kad būtų galima parengti
svetainės
analizės
ataskaitą.
Slapukuose informacija saugoma
anonimiškai, o unikaliems lankytojams
identifikuoti priskiriamas atsitiktinai
sugeneruotas numeris.

2 metai

Pirmosios šalies
slapukai

Slapukas nustatytas „Pardot“, kuris
naudojamas lankytojams. Slapuke yra
unikalus ID ir paskyros identifikatorius,
kuris gaunamas iš svetainėje esančio
„Pardot“ stebėjimo kodo.

niekada

3. Tiksliniai slapukai:
Tiksliniai slapukai naudojami pakartotinei rinkodarai bei jūsų turinio parinktims šioje svetainėje
žinoti, kad galėtume pateikti jums aktualiausią informaciją apie mūsų produktus ir paslaugas,
pagerinti tikslinę rinkodarą ir jūsų veiklą mūsų svetainėje. Jeigu atsisakysite šių slapukų, jums bus
rodoma bendresnė ir mažiau suasmeninta reklama.
Įdiegtos žymos sukuria unikalų naršyklės slapuką lankytojo naršyklėje ir leidžia rinkti šiuos slapuko
duomenis: metaduomenis, tokius kaip IP adresas, laiko žyma ir puslapio įvykiai. Pati žyma - tai
nedidelės apimties „JavaScript“ kodo dalis, kurią pridedame prie svetainių, kad būtų galima teikti
išsamias kampanijų ataskaitas ir atskleisti vertingas įžvalgas apie mūsų svetainių lankytojus. Ją
naudojame siekdami stebėti pasikeitimus, pakartotinai nukreipti svetainės lankytojus ir atskleisti
papildomas įžvalgas apie narius, sąveikaujančius su mūsų reklamomis.

Slapuko tipas

Kodėl juos naudojame

Trečiosios
šalies slapukai

„Facebook Pixel“ - tai kodo dalis,
patalpinta „Finci“ svetainės kode. Jis
naudojamas stebėti naudotojų elgseną
ir modelius svetainėje bei siųsti šią
informaciją „Facebook“, kad mūsų
reklamos
būtų
rodomos
mūsų
svetainėje apsilankiusiems klientams.

180 dienos

Trečiosios
šalies slapukai

„LinkedIn Insight“ žyma - tai nedidelės
apimties „JavaScript“ kodo dalis,
pridedama prie „Finci“ svetainės, kad
būtų galima teikti išsamias kampanijos
ataskaitas ir atskleisti vertingas
įžvalgas apie svetainės lankytojus. Ją
galima naudoti siekiant stebėti
pasikeitimus, pakartotinai nukreipti
svetainės lankytojus ir atskleisti
papildomas įžvalgas apie narius,
sąveikaujančius su mūsų skelbimais.

120 dienos

Google Ads Tag
(includes
Youtube)

Trečiosios
šalies slapukai

„Finci“ svetainės kode patalpinta kodo
dalis, naudojama auditorijos šaltiniui
mūsų svetainėje nustatyti, kad
galėtume pasiekti žmones, kurie
lankėsi mūsų svetainėje. Pasaulinė
svetainės žyma - tai žiniatinklio žymų
biblioteka, skirta „Google“ svetainių
matavimui, pasikeitimų stebėjimui ir
produktams, kuriuose naudojami jūsų
duomenų segmentai. Tai kodo blokas,
kuris
įtraukia
mūsų
svetainės
lankytojus
į
mūsų
duomenų
segmentus, leidžiantis mums nukreipti
skelbimus į šiuos lankytojus.

540 dienos

Adform Tag

Trečiosios
šalies slapukai

„Finci“ svetainės kode patalpinta kodo
dalis, naudojama svetainės mygtukų
ar nuorodų paspaudimams sekti.

120 dienos

Slapuko
pavadinimas

Facebook pixel

LinkedIn Insight
Tag

Google Tag
Manager

Organizavimo priemonė, leidžianti
centralizuotai įtraukti ir tvarkyti
svetainių žymas per naudotojo sąsają.

Galiojimo
pabaiga

Google Search
Console

Padeda mums stebėti, prižiūrėti ir
šalinti
mūsų
svetainės
buvimą
„Google“ paieškos rezultatuose.

