DUOMENYS APIE KAUPIAMUS SLAPUKUS GF.LT
Slapukas

Pavadinimas

Slapukas,
būtinas
interneto
svetainei
funkcionuoti

PHPSESSID

Google
Analytics

_GAcookieID

Google
Analytics

_ga

Google
Analytics

_gat

Google Tag
Manager

_dc_gtm_UA10877160-11

Slapukas,
saugantis
informaciją

showpopup

Duomenų tvarkymo
tikslas

Sukūrimo momentas

Galiojimo
laikas

Naudojami
duomenys

Slapukas yra skirtas
interneto svetainės
funkcionalumui realizuoti.
Jis ištrinamas, kai
uždaromas interneto
svetainės langas.
Slapukas renka
informaciją apie
prisijungusius vartotojus
ir yra naudojamas
siekiant atskirti unikalius
vartotojus, priskiriant
jiems unikalų
identifikatorių (ID).
Šie slapukai naudojami
statistinei informacijai
apie interneto svetainės
lankomumą rinkti. Gauti
duomenys naudojami
ataskaitoms rengti ir
siekiant patobulinti
puslapį.
Šie slapukai naudojami
riboti užklausų skaičių.

Įeinant į puslapį

Iki interneto
svetainės
lango
uždarymo

Unikalus ID
numeris

Pirmąkart atėjus į
puslapį

10 mėnesių
(pratęsiamas)

Unikalus ID
numeris

Pirmąkart atėjus į
puslapį

2 metai

Unikalus ID
numeris

Įeinant į puslapį

10 minučių

Skaitinė reikšmė

Šie slapukai naudojami
statistinei informacijai
apie interneto svetainės
lankomumą rinkti. Gauti
duomenys naudojami
ataskaitoms rengti ir
siekiant patobulinti
puslapį.
Slapukas saugantis
informaciją, ar
paspausta ant
pranešimo apie slapukų
politiką.

Įeinant į puslapį

8 valandos

Unikalus ID
numeris

Paspaudus ant
mygtuko pranešime
apie slapukų politiką

7 dienos

Ar paspausta ant
mygtuko slapukų
politikoje

Papildoma informacija
http://www.php.net/ma
nual/en/ book.session.php

Google
DoubleClick

IDE, id

Naudojamas reklamos
tikslais.

Pirmo įėjimo į puslapį
metu.

1,5 metų

Unikalus ID
numeris

https://support.google.c
om/adsense/answer/283
9090?hl=en

HotJar

_hjIncludedInS
ample

Įeinant į puslapį

365 dienos

Unikalus ID
numeris

https://www.hotjar.com
/legal/compliance/optout

HotJar

_hjClosedSurv
eyInvites

Kai uždaromas
iššokantis apklausos
langas

365 dienos

https://help.hotjar.com/ hc/enus/articles/1150117892 48Hotjar-Cookies

HotJar

_hjDonePolls

Kai pateikiama
informacija apklausos
formoje.

365 dienos

https://help.hotjar.com/
hc/enus/articles/1150117892 48Hotjar-Cookies

HotJar

_hjMinimized
Polls

Kai sumažinamas
apklausos langas

365 dienos

https://help.hotjar.com/ hc/enus/articles/1150117892 48Hotjar-Cookies

HotJar

_hjDoneTester
sWidgets

Šie slapukai naudojami
statistinei informacijai
apie interneto svetainės
naudojimą rinkti. Gauti
duomenys naudojami
ataskaitoms rengti ir
siekiant patobulinti
puslapį.
Slapukas skirtas
užfiksuoti veiksmus su
iššokančiu apklausos
langu.
Naudojamas siekiant
užtikrinti, kad rodyta
apklausa nebūtų rodoma
pakartotinai.
Slapukas skirtas
užfiksuoti veiksmus su
apklausos forma.
Naudojamas siekiant
užtikrinti, kad apklausa
nebūtų rodoma
pakartotinai po jos
atlikimo.
Slapukas skirtas
užfiksuoti veiksmus su
apklausos forma.
Naudojamas siekiant
užtikrinti, kad apklausa
nebūtų rodoma
pakartotinai po jos
suskleidimo.
Slapukas skirtas
užfiksuoti veiksmus su
„Recruit User Testers“
valdikliu.
Naudojamas siekiant
užtikrinti, kad valdiklis
nebūtų rodomas
pakartotinai po veiksmų
atlikimo.

Kai pateikiama
informacija valdiklyje

365 dienos

https://help.hotjar.com/ hc/enus/articles/1150117892 48Hotjar-Cookies

HotJar

_hjMinimized
TestersWidget
s

HotJar

_hjDoneSurve
ys

Google
Optimize

go-XXXXXX

Adnet

Remarketing

Facebook

_fbp

iAdvize

vuid

iAdvize

<site_id>vvc

iAdvize

<site_id>last

Slapukas skirtas
užfiksuoti veiksmus su
„Recruit User Testers“
valdikliu.
Naudojamas siekiant
užtikrinti, kad valdiklis
nebūtų rodomas
pakartotinai po jo
sumažinimo.
Slapukas skirtas
užfiksuoti veiksmus su
iššokančiu apklausos
langu.
Naudojamas siekiant
užtikrinti, kad atlikta
apklausa nebūtų rodoma
pakartotinai.
A/B testavimo
eksperimento varianto
ID.
Slapukas skirtas rinkti
informaciją marketingo
tikslais, siekiant rodyti
tokią informaciją, kuri
vartotojui yra
aktualiausia.
Slapukas, skirtas
vartotojams, kurie
lankėsi tinklapyje,
socialiniame tinkle rodyti
reklaminius skelbimus.
Slapukas, saugantis
unikalų vartotojo ID
numerį, kuris reikalingas
identifikuoti skirtingus
vartotojus.
Slapukas skirtas
skaičiuoti vartotojo
vizitus puslapyje.
Slapukas skirtas žinoti
laiką tarp paskutinio
vartotojo vizito
puslapyje.

Kai sumažinamas
valdiklis

365 dienos

https://help.hotjar.com/
hc/enus/articles/1150117892 48Hotjar-Cookies

Kai supildoma
informacija apklausoje

365 dienos

https://help.hotjar.com/ hc/enus/articles/1150117892 48Hotjar-Cookies

Pirmąkart atėjus į
puslapį

1 metai

Puslapio varianto
ID

Įeinant į puslapį

1 metai

Unikalus ID
numeris

Įeinant į puslapį

90 dienų

Unikalus ID
numeris

Įeinant į puslapį

1 metai

Unikalus ID
numeris

Įeinant į puslapį

1 metai

Vizitų skaičius

Įeinant į puslapį

1 metai

Laikas nuo
paskutinio vizito

https://www.facebook.com/polic
y/cookies/

iAdvize

access_token

iAdvize

refresh_token

iAdvize

platform

Slapukas, skirtas
identifikuoti platformos
naudotojus.
Slapukas, skirtas
identifikuoti platformos
naudotojus.
Slapukas, skirtas
korektiškai veikti iAdvize
platformai.

Įeinant į puslapį

1 diena

Unikalus ID
numeris

Įeinant į puslapį

1 diena

Unikalus ID
numeris

Įeinant į puslapį

1 diena

DUOMENYS APIE KAUPIAMUS SLAPUKUS KREDITASINTERNETU.GF.LT
Slapukas

Pavadinimas

Slapukas,
PHPSESSID
būtinas
interneto
svetainei
funkcionuoti

Slapukas,
TSxxxxxxxx
būtinas
interneto
svetainei
funkcionuoti

Google
Analytics

_GAcookieID

Google
Analytics

_ga

Google
Analytics

_gid

Duomenų tvarkymo
tikslas
Slapukas yra skirtas
interneto svetainės
funkcionalumui
realizuoti. Jis
ištrinamas, kai
uždaromas interneto
svetainės langas.
Slapukas yra skirtas
interneto svetainės
funkcionalumui
realizuoti. Jis
ištrinamas, kai
uždaromas interneto
svetainės langas.
Slapukas renka
informaciją apie
prisijungusius vartotojus
ir yra naudojamas
siekiant atskirti unikalius
vartotojus, priskiriant
jiems unikalų
identifikatorių (ID).
Šie slapukai naudojami
statistinei informacijai
apie interneto svetainės
lankomumą rinkti. Gauti
duomenys naudojami
ataskaitoms rengti ir
siekiant patobulinti
puslapį.
Šie slapukai naudojami
riboti užklausų skaičių.

Sukūrimo momentas

Galiojimo
laikas

Naudojami
duomenys

Papildoma informacija

Įeinant į puslapį

Iki interneto
svetainės
lango
uždarymo

Unikalus ID
numeris

http://www.php.net/ma
nual/en/ book.session.php

Įeinant į puslapį

Iki interneto
svetainės
lango
uždarymo

Unikalus ID
numeris

ASM Cookie Protection

Pirmąkart atėjus į puslapį

10 mėnesių
Unikalus ID
(pratęsiamas) numeris

Pirmąkart atėjus į puslapį

2 metai

Unikalus ID
numeris

https://www.google.co
m/analytics/analytics/

Įeinant į puslapį

2 dienos

Unikalus ID
numeris

https://developers.googl
e.com/analytics/devgui
des/collection/analyticsj
s/cookies-user-id

Google Tag
Manager

_dc_gtm_UA10877160-11

Slapukas,
soapSessionId
būtinas
Cookie
interneto
svetainei
funkcionuoti

HotJar

_hjIncludedInS
ample

HotJar

_hjClosedSurv
eyInvites

HotJar

_hjDonePolls

Šie slapukai naudojami
statistinei informacijai
apie interneto svetainės
lankomumą rinkti. Gauti
duomenys naudojami
ataskaitoms rengti ir
siekiant patobulinti
puslapį.
Slapukas yra skirtas
interneto svetainės
funkcionalumui
realizuoti. Jis
ištrinamas, kai
uždaromas interneto
svetainės langas.
Šie slapukai naudojami
statistinei informacijai
apie interneto svetainės
naudojimą rinkti. Gauti
duomenys naudojami
ataskaitoms rengti ir
siekiant patobulinti
puslapį.
Slapukas skirtas
užfiksuoti veiksmus su
iššokančiu apklausos
langu.
Naudojamas siekiant
užtikrinti, kad rodyta
apklausa nebūtų
rodoma pakartotinai.
Slapukas skirtas
užfiksuoti veiksmus su
apklausos forma.
Naudojamas siekiant
užtikrinti, kad apklausa
nebūtų rodoma
pakartotinai po jos
atlikimo.

Įeinant į puslapį

8 valandos

Unikalus ID
numeris

Paspaudus mygtuką
„Gauti kreditą internetu“

7 dienos

Unikalus ID
numeris

Įeinant į puslapį

365 dienos

Unikalus ID
numeris

Kai uždaromas
iššokantis apklausos
langas

365 dienos

https://help.hotjar.com/
hc/enus/articles/1150117892
48-Hotjar-Cookies

Kai pateikiama
informacija apklausos
formoje

365 dienos

https://help.hotjar.com/
hc/enus/articles/1150117892
48-Hotjar-Cookies

https://www.google.co
m/analytics/tagmanager/

https://www.hotjar.com
/legal/compliance/optout

HotJar

_hjMinimized
Polls

HotJar

_hjDoneTester
sWidgets

HotJar

_hjMinimized
TestersWidget
s

HotJar

_hjDoneSurve
ys

Adnet

Remarketing

Facebook

_fbp

Slapukas skirtas
užfiksuoti veiksmus su
apklausos forma.
Naudojamas siekiant
užtikrinti, kad apklausa
nebūtų rodoma
pakartotinai po jos
suskleidimo.
Slapukas skirtas
užfiksuoti veiksmus su
“Recruit User Testers”
valdikliu.
Naudojamas siekiant
užtikrinti, kad valdiklis
nebūtų rodomas
pakartotinai po veiksmų
atlikimo.
Slapukas skirtas
užfiksuoti veiksmus su
“Recruit User Testers”
valdikliu.
Naudojamas siekiant
užtikrinti, kad valdiklis
nebūtų rodomas
pakartotinai po jo
sumažinimo.
Slapukas skirtas
užfiksuoti veiksmus su
iššokančiu apklausos
langu.
Naudojamas siekiant
užtikrinti, kad atlikta
apklausa nebūtų
rodoma pakartotinai.
Slapukas skirtas rinkti
informaciją marketingo
tikslais, siekiant rodyti
tokią informaciją, kuri
vartotojui yra
aktualiausia.
Slapukas, skirtas
vartotojams, kurie
lankėsi tinklapyje,
socialiniame tinkle

Kai sumažinamas
apklausos langas

365 dienos

https://help.hotjar.com/
hc/enus/articles/1150117892
48-Hotjar-Cookies

Kai pateikiama
informacija valdiklyje

365 dienos

https://help.hotjar.com/
hc/enus/articles/1150117892
48-Hotjar-Cookies

Kai sumažinamas
valdiklis

365 dienos

https://help.hotjar.com/ hc/enus/articles/1150117892 48Hotjar-Cookies

Kai užpildoma informacija
apklausoje

365 dienos

https://help.hotjar.com/
hc/enus/articles/1150117892
48-Hotjar-Cookies

Įeinant į puslapį

1 m.

Unikalus ID
numeris

Įeinant į puslapį

90 dienų

Unikalus ID
numeris

https://www.facebook.com/poli
cy/cookies/

rodyti reklaminius
skelbimus.
iAdvize

vuid

iAdvize

<site_id>vvc

iAdvize

<site_id>last

iAdvize

access_token

iAdvize

refresh_token

iAdvize

platform

Slapukas, saugantis
unikalų vartotojo ID
numerį, kuris
reikalingas identifikuoti
skirtingus vartotojus.
Slapukas skirtas
skaičiuoti vartotojo
vizitus puslapyje.
Slapukas skirtas žinoti
laiką tarp paskutinio
vartotojo vizito
puslapyje.
Slapukas, skirtas
identifikuoti platformos
naudotojus.
Slapukas, skirtas
identifikuoti platformos
naudotojus.
Slapukas, skirtas
korektiškai veikti
iAdvize platformai.

Įeinant į puslapį

1 metai

Unikalus ID
numeris

Įeinant į puslapį

1 metai

Vizitų skaičius

Įeinant į puslapį

1 metai

Laikas nuo
paskutinio vizito

Įeinant į puslapį

1 diena

Unikalus ID
numeris

Įeinant į puslapį

1 diena

Unikalus ID
numeris

Įeinant į puslapį

1 diena

DUOMENYS APIE KAUPIAMUS SLAPUKUS MANOGF.LT
Slapukas

Pavadinimas

Slapukas,
būtinas
interneto
svetainei
funkcionuoti

JSESSIONID

Slapukas,
būtinas
interneto
svetainei
funkcionuoti

TSxxxxxxxx

Google
Analytics

_ga

Google
Analytics

_gid

Google Tag
Manager

_dc_gtm_UA10877160-11

Duomenų tvarkymo
tikslas
Slapukas yra skirtas
interneto svetainės
funkcionalumui
realizuoti. Jis
ištrinamas, kai
uždaromas interneto
svetainės langas.
Slapukas yra skirtas
interneto svetainės
funkcionalumui
realizuoti. Jis
ištrinamas, kai
uždaromas interneto
svetainės langas.
Šie slapukai naudojami
statistinei informacijai
apie interneto svetainės
lankomumą rinkti. Gauti
duomenys naudojami
ataskaitoms rengti ir
siekiant patobulinti
puslapį.
Šie slapukai naudojami
riboti užklausų skaičių.

Sukūrimo momentas

Galiojimo
laikas

Naudojami
duomenys

Papildoma informacija

Įeinant į puslapį

Iki
interneto
svetainės
lango
uždarymo

Įeinant į puslapį

Iki interneto
Unikalus ID
svetainės lango numeris
uždarymo

ASM Cookie Protection

Pirmą kart atėjus į
puslapį

2 metai

Unikalus ID
numeris

https://www.google.co
m/analytics/analytics/

Įeinant į puslapį

2 dienos

Unikalus ID
numeris

8 valandos

Unikalus ID
numeris

https://developers.googl
e.com/analytics/devgui
des/collection/analyticsj
s/cookies-user-id
https://www.google.co
m/analytics/tagmanager/

Šie slapukai naudojami Įeinant į puslapį
statistinei informacijai
apie interneto svetainės
lankomumą rinkti. Gauti
duomenys naudojami
ataskaitoms rengti ir
siekiant patobulinti
puslapį.

Unikalus ID
numeris

J2EE Web application

HotJar

_hjIncludedInS
ample

HotJar

_hjClosedSurv
eyInvites

HotJar

_hjDonePolls

HotJar

_hjMinimized
Polls

HotJar

_hjDoneTester
sWidgets

Šie slapukai naudojami
statistinei informacijai
apie interneto svetainės
naudojimą rinkti. Gauti
duomenys naudojami
ataskaitoms rengti ir
siekiant patobulinti
puslapį.
Slapukas skirtas
užfiksuoti veiksmus su
iššokančiu apklausos
langu.
Naudojamas siekiant
užtikrinti, kad rodyta
apklausa nebūtų
rodoma pakartotinai.
Slapukas skirtas
užfiksuoti veiksmus su
apklausos forma.
Naudojamas siekiant
užtikrinti, kad apklausa
nebūtų rodoma
pakartotinai po jos
atlikimo.
Slapukas skirtas
užfiksuoti veiksmus su
apklausos forma.
Naudojamas siekiant
užtikrinti, kad apklausa
nebūtų rodoma
pakartotinai po jos
suskleidimo.
Slapukas skirtas
užfiksuoti veiksmus su
„Recruit User Testers“
valdikliu.
Naudojamas siekiant
užtikrinti, kad valdiklis
nebūtų rodomas
pakartotinai po
veiksmų atlikimo.

Įeinant į puslapį

365 dienos

Kai uždaromas
iššokantis apklausos
langas

365 dienos

https://help.hotjar.com/
hc/enus/articles/1150117892 48Hotjar-Cookies

Kai pateikiama
informacija apklausos
formoje

365 dienos

https://help.hotjar.com/
hc/enus/articles/1150117892 48Hotjar-Cookies

Kai sumažinamas
apklausos langas

365 dienos

https://help.hotjar.com/
hc/enus/articles/1150117892 48Hotjar-Cookies

Kai pateikiama
informacija valdiklyje

365 dienos

https://help.hotjar.com/
hc/enus/articles/1150117892
48-Hotjar-Cookies

Unikalus ID
numeris

https://www.hotjar.com
/legal/compliance/optout

HotJar

_hjMinimized
TestersWidget
s

HotJar

_hjDoneSurve
ys

Adnet

Remarketing

Facebook

_fbp

iAdvize

vuid

iAdvize

<site_id>vvc

iAdvize

<site_id>last

iAdvize

access_token

Slapukas skirtas
užfiksuoti veiksmus su
„Recruit User Testers“
valdikliu.
Naudojamas siekiant
užtikrinti, kad valdiklis
nebūtų rodomas
pakartotinai po jo
sumažinimo.
Slapukas skirtas
užfiksuoti veiksmus su
iššokančiu apklausos
langu.
Naudojamas siekiant
užtikrinti, kad atlikta
apklausa nebūtų
rodoma pakartotinai.
Slapukas skirtas rinkti
informaciją marketingo
tikslais, siekiant rodyti
tokią informaciją, kuri
vartotojui yra
aktualiausia.
Slapukas, skirtas
vartotojams, kurie
lankėsi tinklapyje,
socialiniame tinkle
rodyti reklaminius
skelbimus.
Slapukas, saugantis
unikalų vartotojo ID
numerį, kuris
reikalingas identifikuoti
skirtingus vartotojus.
Slapukas skirtas
skaičiuoti vartotojo
vizitus puslapyje.
Slapukas skirtas žinoti
laiką tarp paskutinio
vartotojo vizito
puslapyje.
Slapukas, skirtas
identifikuoti platformos
naudotojus.

Kai sumažinamas
valdiklis

365 dienos

https://help.hotjar.com/ hc/enus/articles/1150117892 48Hotjar-Cookies

Kai supildoma
informacija apklausoje

365 dienos

https://help.hotjar.com/
hc/enus/articles/1150117892
48-Hotjar-Cookies

Įeinant į puslapį

1 metai

Unikalus ID
numeris

Įeinant į puslapį

90 dienų

Unikalus ID
numeris

Įeinant į puslapį

1 metai

Unikalus ID
numeris

Įeinant į puslapį

1 metai

Vizitų skaičius

Įeinant į puslapį

1 metai

Laikas nuo
paskutinio vizito

Įeinant į puslapį

1 diena

Unikalus ID
numeris

https://www.facebook.com/polic
y/cookies/

iAdvize

refresh_token

iAdvize

platform

Slapukas, skirtas
identifikuoti platformos
naudotojus.
Slapukas, skirtas
korektiškai veikti
iAdvize platformai.

Įeinant į puslapį

1 diena

Įeinant į puslapį

1 diena

Unikalus ID
numeris

