
 

Slapukų politika 

I. Įvadas 

Šioje slapukų politikoje (toliau – „Slapukų politika”) yra pateikiama informacija apie Chambers.lt – 

prekės ženklo, kurį valdo Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija, kompanijos, 

registruotos VĮ Registrų centras, įmonės kodas 110069070, adresas Vašingtono a. 1, LT-01108 

Vilnius, Lietuva, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre (toliau – 

„Bendrovė”, „mes“, „mūsų“, „mums“) interneto svetainėje http://www.chambers.lt/ (toliau – 

„Svetainė”) naudojamus slapukus bei yra nurodoma, kokia informacija yra renkama naudojant 

slapukus ir kaip ji yra naudojama. 

II. Mūsų kontaktai 

Jei dėl šioje Slapukų politikoje pateiktos informacijos Jums iškiltų klausimų, komentarų bei 

prašymų, Jūs galite kreiptis į Bendrovę el. paštu info@chambers.lt ar raštu Bendrovės adresu 

Vašingtono a. 1, LT-01108 Vilnius, Lietuva. 

III. Kas yra slapukai? 

Interneto svetainėje naudojami slapukai (angl. – Cookies) - mažos tekstinės informacijos daleles, 

kurios yra automatiškai sukuriamos naršant Svetainėje ir yra saugomos asmens kompiuteryje ar 

kitame Jūsų naudojamame įrenginyje. Slapukai naudojami su tikslu gerinti naršymo patirtį 

svetainės lankytojams, analizuoti svetainės lankytojų srautus bei elgesį interneto svetainėje. 

Slapukais surinkti duomenys yra saugomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams 

pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai. 

Išsamesnę informaciją apie slapukus galite rasti adresu: AllAboutCookies.org.   

IV. Kokius slapukus mes naudojame? 

Svetainėje naudojami slapukai su tikslu tobulinti ir gerinti Svetainės lankytojų patirtį. Interneto 

svetainėje naudojamos šios slapukų rūšys: 

Našumo slapukai – šie slapukai suteikia galimybę skaičiuoti apsilankymus ir srauto šaltinius, taip 

galime įvertinti ir gerinti svetainės našumą. Jie padeda sužinoti, kurie puslapiai yra populiariausi, 

o kurie mažiausiai populiarūs, ir stebėti, kaip lankytojai juda svetainėje. Visa šiais slapukais 

surinkta informacija apibendrinama, todėl yra anonimiška. Jei neleisite šių slapukų, nežinosime, 

kada lankėtės mūsų svetainėje. 

Analitiniai slapukai – naudojami siekiant gauti informaciją apie tai, kaip svetainės lankytojai 

naudoja interneto svetainę. Tai reikalinga tam, kad galėtumėme interneto svetainę optimizuoti bei 

ją pagerinti. Analitinių slapukų pagalba galime rinkti duomenis apie jūsų peržiūrėtus internetinius 

puslapius, iš kurių puslapių atėjote, kokius el. laiškus atvėrėte ir į kuriuos sureagavote bei 

informaciją apie datą ir laiką. Tai taip pat reiškia, kad galime naudoti informaciją apie Jus ir tai, 

kaip naudojate šią svetainę, pavyzdžiui, apsilankymo dažnumą, paspaudimų skaičių tam tikrame 

puslapyje, naudotus paieškos žodžius ir kt. Kaip mūsų reklaminių kampanijų dalį, galime 

panaudoti analitinius slapukus, kad sužinotume, kaip vartotojai naršo mūsų svetainėje po to, kai 

jiems parodoma reklama internete. Tai gali apimti ir reklamas trečiųjų šalių svetainėse. 

http://www.chambers.lt/
mailto:info@chambers.lt


Daugiau informacijos apie slapukus mūsų svetainėje galite rasti lentelėje žemiau: 
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Mūsų Svetainėje gali būti nustatomi slapukai kitų negu mes organizacijų tokiems tikslams, kaip 

pvz. informacijos apie Jūsų elgesį, demografinius rodiklius rinkimas ar personalizuotos rinkodaros 

tikslams. Tai – trečiųjų šalių slapukai. Tai gali būti „Google“ reklamavimo tikslais naudojami 

slapukai (daugiau informacijos rasite “Google” slapukų politikoje: 

https://policies.google.com/technologies/types?hl=lt). Svetainėje gali būti rodomas išorinių 

paslaugų tiekėjų turinys, tokių kaip “YouTube”, “Facebook”, “Twitter” ar “LinkedIn”, jų „Like“ 

mygtukai ar nuorodos į šias platformas. Žemiau esančios trečiųjų šalių slapukų politikos bus 

taikomos Jums žiūrint šį turinį paspaudus minėtą mygtuką ar pateikiamas nuorodas. Daugiau apie 

minėtų slapukų taisykles rasite čia:  

 

“Facebook” slapukų politika: https://www.facebook.com/policies/cookies/; 

“Twitter” slapukų politika: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies; 

“LinkedIn” slapukų politika: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy; 

“Google” slapukų politika: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=lt.  

 

Prieigą prie slapukais surinktų duomenų apie Svetainės lankytojus turi darbuotojai, kurie yra 

atsakingi už šių duomenų analizę ir interneto svetainės tobulinimą. 

 

V. Kaip valdyti bei ištrinti slapukus? 

Yra daug būdų, kaip Jūs galite valdyti slapukus. Galite duoti savo sutikimą slapukų naudojimui 

bei įdiegimui Jūsų įrenginyje arba, jei norite, galite ištrinti slapukus iš savo įrenginio. Jei ištrinsite 

slapukus, visi šių slapukų kontroliuojami nustatymai bus ištrinti ir juos reikės sukurti iš naujo, kai 

vėliau lankysitės mūsų Svetainėje. Mūsų Svetainė tinkamai neveiks be privalomųjų slapukų. 

Valdyti slapukus galite žemiau nurodytais būdais:  

1) Slapukų nustatymai - norėdami išsamiau kontroliuoti mūsų naudojamus slapukus, Jūs galite 

patikrinti slapukų nustatymus, į kuriuos galite patekti iš mūsų Svetainės. Slapukų nustatymuose 

galite kontroliuoti visus mūsų Svetainėje talpinamus slapukus,išskyrus privalomuosius slapukus.  
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2) Jūsų naršyklės nustatymai - valdyti ir ištrinti slapukus galite naudodamiesi savo naršyklės 

nustatymais. Kad geriau suprastumėte, kaip galite valdyti naudojamus slapukus naršyklės 

nustatymuose, žemiau yra pateikiamos pagalbinės aktyvios nuorodos: 

 

Chrome naršyklei: 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=lt&co=GENIE.Platform%3DDesktop;  

Firefox naršyklei: https://support.mozilla.org/lt/kb/Slapuk%C5%B3%20%C5%A1alinimas;  

Safari naršyklei: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-

sfri11471/mac;  

Edge naršyklei: https://support.microsoft.com/lt-lt/microsoft-edge/slapuk%C5%B3-naikinimas-

microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09.  

VI. Slapukų politikos pakeitimai ir atnaujinimai 

Mes pasiliekame teisę keisti ar atnaujinti šią Slapukų politiką. Jei atliksime su šia Slapukų politika 

susijusių esminių pakeitimų (pvz., renkamos informacijos apimtį, informacijos naudojimo būdą), 

pranešime Jums apie tai, paskelbdami pranešimą apie pakeitimus mūsų Svetainėje. Mes 

rekomenduojame retkarčiais tikrinti šį puslapį, kad žinotumėte apie visus šios Slapukų politikos 

pakeitimus. 
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