
 
Slapukų politika 

Kas yra slapukai? 

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kurią svetainė jums joje apsilankius išsaugo jūsų kompiuteryje arba judriojo ryšio 
įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė gali tam tikrą laiką „atsiminti“ jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, 
kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), o jums nereikia jų iš naujo įvedinėti kaskart lankantis svetainėje ar naršant 
įvairiuose jos puslapiuose. 

Kaip UAB Prime Leasing (toliau – Bendrovė) naudoja slapukus? 

www.citybee.lt naudoja slapukus, kad surinktų Jūsų IP adreso ir naršymo informaciją, tokią kaip aplankytos interneto 
svetainės ar kiekviename tinklapyje praleistas laikas. Tai leidžia interneto svetainei prisiminti Jūsų sistemą ir nustatymus. 

Apsilankius mūsų interneto svetainėje, Jūsų įrenginyje yra įdiegiami tik būtinieji slapukai, visi kiti slapukai gali būti įdiegti 
tik Jums pasirinkus slapukų įrankyje. Pažymėtina, kad jei išjungiate slapukus savo naršyklėje, kai kurios svetainės 
funkcijos gali iš dalies arba visiškai neveikti. 

Google Analytics ir AdWords 

„Google Analytics“ slapukai naudojami įvairioms jų paslaugoms ir reklamos tikslais. Slapukai renka įvairią informaciją 
apie vartotojus ir yra naudojami siekiant atskirti unikalius vartotojus, priskiriant jiems unikalų identifikatorių (ID). 

Kiti slapukai leidžia Bendrovei stebėti svetainės srautus ir vartotojų veiksmus svetainėje – Bendrovė šiuos duomenis 
naudoja lankytojų elgesio analizei bei tam, kad pagerintų lankymosi svetainėje patirtį. Šie slapukai yra įdiegiami ir 
naudojami „Google Analytics“ įrankio pagalba. 

„Google“ įvairiai naudoja slapukus. Pavyzdžiui, naudojant pakartotinę rinkodarą, Adwords ir Google Analytics slapukai 
naudojami rodant skelbimus arba stebint jūsų pasirinkimus. 

Slapukų gauta informacija apie naudojimąsi interneto svetaine – standartinė interneto žurnalo informacija (įskaitant jūsų 
IP adresą) ir anoniminė informacija apie lankytojo elgesį. 

Facebook Pixel 

„Google Analytics“„Facebook Pixel”, „Adwords“ ir „Doubleclick“ mes naudojame kaip analizės įrankį, leidžiantį įvertinti 
reklamos efektyvumą, suprasdamas veiksmus, kuriuos atliekate mūsų svetainėje. Mums padeda stebėti reklamas, 
optimizuoti jas pagal surinktus duomenis, kurti tikslines auditorijas būsimoms reklamoms ir pakartotinės rinkodaros 
pasiūlymus potencialiems klientams – žmonėms, kurie jau ėmėsi tam tikrų veiksmų mūsų svetainėje. 

Šioje svetainėje naudojami slapukai. Naudojame slapukus, kad galėtume suasmeninti turinį bei skelbimus, teikti 
visuomeninės medijos funkcijas ir analizuoti srautą. Be to, svetainės naudojimo informaciją bendriname su visuomeninės 
medijos, reklamavimo ir analizės partneriais, kurie gali ją pridėti prie kitos jūsų pateiktos arba naudojant paslaugas 
surinktos informacijos. Toliau naudodamiesi mūsų svetaine, jūs sutinkate su mūsų slapukais. 

Slapukai – tai nedideli tekstiniai failai, kuriuos galima naudoti svetainėse siekiant pagerinti naudotojo patirtį. 
 
Pagal įstatymą slapukus galime saugoti jūsų įrenginyje tik tuo atveju, jei jie būtini šios svetainės veikimui. Dėl visų kitų 
tipų slapukų turime gauti jūsų leidimą. 
 
Šioje svetainėje naudojami įvairių tipų slapukai. Kai kuriuos slapukus įdeda mūsų puslapiuose naudojamos trečiųjų šalių 
tarnybos. 
 
Mūsų svetainėje Slapukų deklaracijoje galite bet kada keisti arba atsiimti savo sutikimą. 
 
Sužinoti išsamiau, kas mes tokie, kaip su mumis galite susisiekti ir kaip mes apdorojame asmeninius duomenis mūsų 
Privatumo politikoje. 

http://www.citybee.lt/


 
Prašome nurodyti savo sutikimo ID ir data, kada su mumis susisieksite del sutikimo. 

Jūsų sutikimas taikomas šioms sritims: citybee.lt 

Jūsų dabartinė: Leisti visus.  

Jūsų sutikimo ID: cJjqd5BAEOF5O/c7Z1BDBVbFjAUrrB1r4Fh/jcUzrSDP7ZPGH48Obw==Sutikimo data: 2022 m. 
gruodžio 14 d., trečiadienis 10:29:36 GMT+2 

Pakeiskite savo sutikimą  |  Atšaukti sutikimą 
 
 

Slapukų aprašas paskutinį kartą atnaujintas 1/4/23; atnaujino Cookiebot: 

Būtini (3) 

Kad svetainę būtų lengviau naudoti, būtinais slapukais aktyvinamos pagrindinės funkcijos, pavyzdžiui, naršymo 
puslapiuose ir prieigos prie svetainės apsaugotų sričių. Be šių slapukų svetainė neveiks tinkamai. 

Pavadinimas Teikėjas Paskirtis 
Galiojimo 
pabaiga Tipas 

CookieConsent Cookiebot Stores the user's cookie consent state for the 
current domain 

1 metai HTTP 
Cookie 

intercom-id-# Intercom Allows the website to recoqnise the visitor, in 
order to optimize the chat-box functionality. 

270 dienos HTTP 
Cookie 

test_cookie Google Used to check if the user's browser supports 
cookies. 

1 diena HTTP 
Cookie 

Nuostatos (2) 

Dėl nuostatų slapukų svetainė įsimena informaciją, nuo kurios priklauso svetainės veikimas ir išvaizda, pavyzdžiui, jūsų 
pasirinkta kalba arba regionas, kuriame esate. 

Pavadinimas Teikėjas Paskirtis 
Galiojimo 
pabaiga Tipas 

intercom.intercom-
state-# 

Intercom Remembers whether the user has 
minimized or closed chat-box or pop-

up messages on the website. 

Persistent HTML 
Local 

Storage 

intercom-session-# Intercom Sets a specific ID for the user which 
ensures the integrity of the website’s chat 

function. 

6 dienos HTTP 
Cookie 

Statistika (5) 

Naudodami statistikos slapukus, kurie renka anoniminę informacija ir teikia jos ataskaitas, svetainės savininkai gali 
sužinoti, kaip lankytojai sąveikauja su svetaine. 

Pavadinimas Teikėjas Paskirtis 
Galiojimo 
pabaiga Tipas 

_ga Google Registers a unique ID that is used to generate 
statistical data on how the visitor uses the website. 

399 dienos HTTP 
Cookie 

https://citybee.lt/lt/slapuku-politika/
https://citybee.lt/lt/slapuku-politika/
https://www.cookiebot.com/
https://www.cookiebot.com/goto/privacy-policy/
https://www.intercom.com/terms-and-policies#privacy
https://policies.google.com/privacy
https://www.intercom.com/terms-and-policies#privacy
https://www.intercom.com/terms-and-policies#privacy
https://policies.google.com/privacy


Pavadinimas Teikėjas Paskirtis 
Galiojimo 
pabaiga Tipas 

_ga_# Google Used by Google Analytics to collect data on the 
number of times a user has visited the website as well 

as dates for the first and most recent visit. 

399 dienos HTTP 
Cookie 

_gat Google Used by Google Analytics to throttle request rate 1 diena HTTP 
Cookie 

_gid Google Registers a unique ID that is used to generate 
statistical data on how the visitor uses the website. 

1 diena HTTP 
Cookie 

collect Google Used to send data to Google Analytics about the 
visitor's device and behavior. Tracks the visitor across 

devices and marketing channels. 

Session Pixel 
Tracker 

Rinkodara (7) 

Rinkodaros slapukai naudojami lankytojams sekti daugelyje svetainių Tuo siekiama rodyti atskiram naudotojui pritaikytus 
ir jį dominančius skelbimus – tokie skelbimai vertingesni leidėjams ir trečiųjų šalių reklamuotojams. 

Pavadinimas Teikėjas Paskirtis 
Galiojimo 
pabaiga Tipas 

_fbp Meta 
Platforms, 

Inc. 

Used by Facebook to deliver a series of 
advertisement products such as real time 

bidding from third party advertisers. 

3 
mėnesiai 

HTTP 
Cookie 

_gcl_au Google Used by Google AdSense for experimenting with 
advertisement efficiency across websites using their 

services. 

3 mėnesiai HTTP 
Cookie 

ads/ga-
audiences 

Google Used by Google AdWords to re-engage visitors that 
are likely to convert to customers based on the 

visitor's online behaviour across websites. 

Session Pixel 
Tracker 

fr Meta 
Platforms, 

Inc. 

Used by Facebook to deliver a series of 
advertisement products such as real time bidding 

from third party advertisers. 

3 mėnesiai HTTP 
Cookie 

IDE Google Used by Google DoubleClick to register and report 
the website user's actions after viewing or clicking 

one of the advertiser's ads with the purpose of 
measuring the efficacy of an ad and to present 

targeted ads to the user. 

1 metai HTTP 
Cookie 

pagead/landing 
[x2] 

Google Collects data on visitor behaviour from multiple 
websites, in order to present more relevant 

advertisement - This also allows the website to limit 
the number of times that they are shown the same 

advertisement. 

Session Pixel 
Tracker 

Neklasifikuoti (3) 

Neklasifikuoti slapukai – tai tokie slapukai, kurių klasifikavimą vykdome kartu su atskirų slapukų teikėjais. 

Pavadinimas Teikėjas Paskirtis Galiojimo pabaiga Tipas 

intercom-device-id-czc2xwye Intercom Laukia 270 dienos HTTP Cookie 

ipGeoData citybee.lt Laukia 1 diena HTTP Cookie 

page_visited citybee.lt Laukia Session HTTP Cookie 

 

 

https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy
https://www.facebook.com/policy.php/
https://www.facebook.com/policy.php/
https://www.facebook.com/policy.php/
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy
https://www.facebook.com/policy.php/
https://www.facebook.com/policy.php/
https://www.facebook.com/policy.php/
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy
https://www.intercom.com/terms-and-policies#privacy


 

Kaip valdyti slapukus? 

Galite ištrinti visus Jūsų įrenginyje jau esančius slapukus; be to, daugumoje naršyklių galite nustatyti, kad jos neleistų 
įdiegti slapukų. Tačiau jei tai padarysite, gali tekti rankiniu būdu įvesti savo pageidaujamus nustatymus kaskart 
apsilankius interneto svetainėje. Be to, kai kurios paslaugos ir funkcijos gali neveikti. Jūs galite bet kada vos panorėję 
valdyti ir / arba ištrinti pagal savo pageidavimus. Daugumoje naršyklių galite nustatyti, kad slapukai nebūtų įrašomi. 

Slapukų valdymas jūsų naršyklėje 

Daugumoje naršyklių galima: 

• patikrinti, kokie slapukai yra įrašyti, ir ištrinti atskirus slapukus; 

• blokuoti trečiųjų šalių slapukus; 

• blokuoti slapukus iš konkrečių interneto svetainių; 

• blokuoti visų slapukų siuntimą; 

• uždarant naršyklę ištrinti visus slapukus. 

Jei pasirinkote ištrinti slapukus, nepamirškite, kad bus pašalintos ir visos nustatytos parinktys. Be to, visiškai užblokavus 
slapukus, daug interneto svetainių (įskaitant mūsų svetainę) neveiks tinkamai arba visiškai neveiks naršymas svetainėje. 
Dėl šių priežasčių nerekomenduojame išjungti slapukų, kai naudojatės mūsų interneto svetaine. 

• Chrome 

• Microsoft Edge 

• Firefox 

• Safari 

• Opera 

Pasirinkimas „nesekti“ 

Technologija „nesekti“ suteikia lankytojams galimybę neleisti jų sekti interneto svetainėse jokiais tikslais, be kita ko, 
analizei, reklamai ir socialinių platformų reikmėms. Kaip savo naršyklėje įjungti parinktį „nesekti“: 

• Chrome 

• Microsoft Edge 

• Firefox 

• Safari 

• Opera 

Kas turi prieigą prie Jūsų duomenų? 

Prieigą prie statistinių duomenų apie Bendrovės lankytojus turi Bendrovės darbuotojai, kurie yra atsakingi už šių 
duomenų analizę ir interneto svetainės tobulinimą. 

Taip pat, prieigą prie techninių įrašų gali turėti Bendrovės partneriai, kurie teikia Bendrovei interneto svetainės turinio 
valdymo įrankius arba Bendrovės svetainės talpinimo (angl. hosting) paslaugas. 

„Google Analytics“, „Adwords, „Doubleclick“ įrankius suteikia įmonė „Google“ (JAV įmonė), tad ji taip pat turi prieigą prie 
šiuo įrankiu surinktų duomenų. „Google“ yra įsipareigojusi taikyti ES – JAV Privatumo skydo principus, kurie užtikrina, 
kad paslaugų teikėjas atitinka ES privatumo standartų reikalavimams. Šiam teikėjui taip pat taikomi sutartiniai 
įpareigojimai užtikrinti privatumą. Apie tai galite plačiau skaityti 
čia: https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20160909.Html 

„Facebook Pixel“ įrankį suteikia įmonė „Facebook“, todėl ji turi prieigą prie šiuo įrankiu surinktų statistinių duomenų. 
„Facebook“ užtikrina, kad atitinka taikomiems BDAR reikalavimams. Apie tai galite plačiau skaityti 
čia: https://developers.facebook.com/docs/facebook-pixel/implementation/gdpr 

Jūsų teisės ir kaip galite jomis pasinaudoti 

https://support.google.com/accounts/answer/32050?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=lt
https://support.microsoft.com/lt-lt/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history
https://support.mozilla.org/lt/kb/Slapuk%C5%B3%20%C5%A1alinimas
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US
https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
https://support.google.com/chrome/answer/114836?hl=lt&ref_topic=3421433
https://privacy.microsoft.com/lt-lt/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
https://support.mozilla.org/lt/kb/nurodyti-svetainems-kad-jos-jusu-nestebetu
http://help.apple.com/safari/mac/9.0/#/sfri40732
http://help.opera.com/Windows/12.10/en/notrack.html
https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20160909.Html
https://developers.facebook.com/docs/facebook-pixel/implementation/gdpr


Susisiekę su Bendrove el. paštu info@citybee.lt arba kitais nurodytais Bendrovės kontaktais, galite pasinaudoti savo 
teisėmis, taip pat ir susijusiomis su asmens duomenų tvarkymu panaudojant slapukus. Prašymą turėtumėte pateikti kartu 
su asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu arba teisės aktų nustatyta tvarka elektroninių ryšių priemonėmis, kurios 
leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinus savo asmens tapatybę. 

Jūsų teisės: 

▪ susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis; 

▪ prašyti ištaisyti Jūsų asmens duomenis; 

▪ prašyti ištrinti Jūsų asmens duomenis; 

▪ jei taikytina, atšaukti sutikimą leisti tvarkyti Jūsų asmens duomenis; 

▪ jei taikytina – teisę į duomenų perkeliamumą. 

Kai kuriais atvejais Jūs galite turėti teisę prašyti apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba nesutikti, kad būtų 
tvarkomi Jūsų asmens duomenys. 

Jums paprašius, Jūsų asmens duomenys bus ištrinami, Bendrovė išsaugos tik tokios informacijos kopijas, kurios yra 
būtinos siekiant apsaugoti trečiųjų šalių teisėtus interesus, laikytis valstybės institucijų įpareigojimų, spręsti ginčus, 
atpažinti trikdžius. 

Teisė pateikti skundą 

Jei manote, kad buvo pažeistos Jūsų teisės į privatumą, galite kreiptis į Bendrovę el. paštu info@citybee.lt Taip pat 
galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai arba galite kreiptis į teismą. 

 

mailto:info@citybee.lt
mailto:info@xxxx.lt

