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AB „EGLĖS“ SANATORIJOS SLAPUKŲ POLITIKA 

 

AB „Eglės“ sanatorija (toliau - Sanatorija arba Mes) rūpinasi Jūsų informacijos apsauga. Mes 

laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl 

fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo 

panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau - BDAR) bei 

kitų įstatymų, saugančių Jūsų informaciją. 

Šioje privatumo politikoje bus atsakyta į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes naudojame 

slapukus ir kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jūsų naudojimąsi mūsų 

svetaine.  

Jei turite kokių nors klausimų arba bet kuri iš šios privatumo politikos dalis yra neaiški, galite kreiptis 

į mus šiais kontaktais:   

 

AB „Eglės“ sanatorija 

Įmonės kodas: 152038626 

Adresas: Eglės g. 1, Druskininkai  

Tel.: +370 313 60222 

El. paštas: info@sanatorija.lt 

https://sanatorija.lt/ 

 

Sanatorijos paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas 

Tomas Revuckas  

IT specialistas 

Adresas: Eglės g. 1, Druskininkai  

Tel.: +370 694 87 785 

El. paštas: dap@sanatorija.lt 

 

Duomenų apsaugos pareigūnas teikia informaciją apie asmens duomenų tvarkymą Sanatorijoje.   

 

Kas yra slapukai? 

Slapukai (angl. „cookies“) – trumpa tekstinė informacija, kurią svetainės perduoda į jose naršančių 

vartotojų kompiuterius arba kitus įrenginius. Atsižvelgiant į naršyklę, ši informacija laikoma arba 

nedideliuose atskiruose failuose, arba įvairių svetainių įrašytų slapukų bendrajame faile. Slapukus 

naudoja dauguma pažangių interneto svetainių Lietuvoje ir užsienyje. Slapukus galima perduoti tik 

jei yra tokia pasirinktis Jūsų įrenginio nustatymuose. 

Slapukų pagalba yra tvarkomas Jūsų IP adresas, naršymo informacija, tokia kaip aplankytos 

interneto svetainės sritys, tinklapyje praleistas laikas ir pan. 

 

Mūsų svetainėje naudojami slapukai: 

 
Pavadinimas Domenas Tipas Aprašymas Galiojimo 

trukmė 

_fbp .sanatorija.lt Reklaminis  Šis įskiepis yra 

naudojamas reklamos 

tikslais Facebook 

platformoje pateikti 

trečiųjų šalių reklaminius 

pasiūlymus  

3 mėnesiai 

mailto:office@sanatorija.lt
https://sanatorija.lt/
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_gcl_au .sanatorija.lt Rinkodarinis  Naudojamas Google 

Analytics platformos 

vartotojo elgsenai 

nustatyti. 

3 mėnesiai 

_ga .sanatorija.lt Statistinis Naudojamas Google 

Analytics platformos 

vartotojo seanso 

duomenims apskaičiuoti ir 

svetainės naudojimo 

stebėjimui svetainės 

analizės ataskaitoje. 

Slapukas saugo 

anoniminę informaciją ir 

priskiria atsitiktinai 

sugeneruotą numerį 

unikaliems lankytojams 

identifikuoti. 

2 metai 

_gid .sanatorija.lt Statistinis Naudojamas Google 

Analytics platformos 

informacijos saugojimui 

apie tai, kaip lankytojai 

naudojasi svetaine, 

padeda sukurti analizės 

ataskaitą apie tai, kaip 

veikia svetainė. Visi 

surinkti duomenys yra 

anoniminiai, įskaitant 

lankytojų skaičių, vietą ir 

puslapius, kurie buvo 

peržiūrėti. 

1 diena 

PHPSESSID www.sanatorija.

lt 

Būtinas Šis slapukas PHP 

programos automatiškai 

sugeneruojamas. Slapukas 

naudojamas unikaliam 

naudotojų seanso ID 

saugoti ir identifikuoti, 

kad būtų galima valdyti 

vartotojo seansą 

svetainėje.  

sesijos 

trukmė 

miestas sanatorija.lt Kitas Įsimenamas svetainės 

lankytojo pasirinktas 

miestas svetainėje. 

1 diena 

wp-wpml_current_language sanatorija.lt Kitas Įsimenama svetainės 

lankytojo pasirinkta 

svetainės naršymo kalba. 

Sesijos 

trukmė 

_dc_gtm_UA-110177391-4 .sanatorija.lt Statistinis Naudojamas Google 

analytics platformos. 

Skaičiuoja paleidžiamų 

servisų skaičių unikaliam 

vartotojui. 

1 diena 

CookieConsent Sanatorija.lt Būtinas Išsaugo duomenų 

subjekto sutikimą dėl  

slapukų naudojimo 

1 metai  
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test_cookie doubleclick.net Būtinas  Naudojamas patikrinimui, 

ar vartotojo naršyklė 

palaiko slapukus 

1 diena  

CookieConsentBulkSetting-# cookiebot.com Kita Patvirtina vartotojo 

sutikimą naudoti slapukus 

kitose domeno svetainėse 

Nuolat 

_dc_gtm_UA-# Sanatorija.lt Statistinis Naudojamas Google 

analytics. 

1 diena 

collect google-

analytics.com 

Statistinis Siunčia duomenis į 

Google analytics apie 

lankytojo įrenginį ir 

elgesį. 

Sesijos 

metu 

_fbc Sanatorija.lt Rinkodarinis  Slapukas naudojamas 

pritaikyti reklamą naršant 

Facebook platformoje. 

Slapukas turi užšifruotą 

ID, leidžiantį Facebook 

identifikuoti vartotoją 

įvairiose svetainėse.  

3 mėnesiai  

ads/ga-audiences Google.com Rinkodarinis Naudoja Google adwords, 

kad iš naujo sudomintų 

lankytojus, kurie 

atsižvelgiant į lankytojų 

elgesį internete gali tapti 

klientais. 

Sesijos 

metu 

fr facebook.com Rinkodarinis Naudojamas Facebook 

trečiųjų šalių reklaminių 

pasiūlymų pateikimui. 

3 mėnesiai 

IDE doubleclick.net Rinkodarinis Naudojamas Google 

registruoti vartotojų 

paspaudimus ant 

reklaminių pranešimų, 

siekiant įvertinti 

reklaminių skelbimų 

efektyvumą ir pateikti 

tikslinius reklaminius 

pasiūlymus. 

1 metai  

pagead/landing google.com Rinkodarinis  Renka duomenis apie 

lankytojų elgesį iš įvairių 

svetainių, kad pateiktų 

aktualesnę reklaminę 

informaciją ir nustatytų 

kiek kartų bu rodoma 

reklama 

Sesijos 

metu 

pagead/landing doubleclick.net Rinkodarinis Renka duomenis apie 

lankytojų elgesį iš įvairių 

svetainių, kad pateiktų 

aktualesnę reklaminę 

informaciją ir nustatytų, 

kiek kartų bu rodoma 

reklama. 

Sesijos 

metu  
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tr facebook.com Rinkodarinis Naudojamas Facebook 

pateikti trečiųjų šalių 

reklaminius skelbimus. 

Sesijos 

metu  

VISITOR_INFO1_LIVE Youtube.com Kita   Slapukas skirtas įvertinti 

naudotojo interneto 

pralaidumą puslapiuose su 

Youtube vaizdais 

179 dienos  

YSC Youtube.com Rinkodarinis Užregistruoja unikalų ID, 

kad būtų saugoma 

statistika, kokius vaizdo 

įrašus iš Youtube 

vartotojas matė. 

Sesijos 

metu  

yt.innertube::nextId Youtube.com Rinkodarinis Užregistruoja unikalų ID, 

kad būtų saugoma 

statistika, kokius vaizdo 

įrašus iš Youtube 

vartotojas matė. 

Nuolat 

yt.innertube::requests Youtube.com Rinkodarinis  Užregistruoja unikalų ID, 

kad būtų saugoma 

statistika, kokius vaizdo 

įrašus iš Youtube 

vartotojas matė. 

Nuolat 

ytidb::LAST_RESULT_ENTR

Y_KEY 

Youtube.com Kita  Išsaugo vartotojo vaizdo 

grotuvo nuostatas, 

naudojant Youtube vaizdo 

įrašą. 

Nuolat 

yt-remote-cast-available Youtube.com Kita  Išsaugo vartotojo vaizdo 

grotuvo nuostatas, 

naudojant Youtube vaizdo 

įrašą. 

Sesijos 

metu 

yt-remote-cast-installed Youtube.com Kita  Išsaugo vartotojo vaizdo 

grotuvo nuostatas, 

naudojant Youtube vaizdo 

įrašą. 

Sesijos 

metu  

yt-remote-connected-devices Youtube.com Kita  Išsaugo vartotojo vaizdo 

grotuvo nuostatas, 

naudojant Youtube vaizdo 

įrašą. 

Nuolat 

yt-remote-device-id Youtube.com Kita  Išsaugo vartotojo vaizdo 

grotuvo nuostatas, 

naudojant Youtube vaizdo 

įrašą. 

Nuolat 

yt-remote-fast-check-period Youtube.com Kita  Išsaugo vartotojo vaizdo 

grotuvo nuostatas, 

naudojant Youtube vaizdo 

įrašą. 

Sesijos 

metu 

yt-remote-session-app Youtube.com Kita  Išsaugo vartotojo vaizdo 

grotuvo nuostatas, 

naudojant Youtube vaizdo 

įrašą. 

Sesijos 

metu 
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yt-remote-session-name Youtube.com Kita   Išsaugo vartotojo vaizdo 

grotuvo nuostatas, 

naudojant Youtube vaizdo 

įrašą. 

Sesijos 

metu 

_fbc Sanatorija.lt Rinkodarinis  Šį slapuką Facebook 

naudoja, kad nukreiptų 

reklamą, pagrįstą 

vartotojų elgesiu ir 

pasirinkimais keliose 

svetainėse. Slapukas turi 

užšifruotą ID, leidžiantį 

Facebook identifikuoti 

vartotoją įvairiose 

svetainėse.   

3 mėnesiai  

yt.innertube::nextId Youtube.com Statistinis   Užregistruoja unikalų ID, 

kad būtų saugoma 

statistika apie tai, kokius 

vaizdo įrašus iš Youtube 

vartotojas matė. 

Nuolat 

yt.innertube::requests Youtube.com Statistinis  Užregistruoja unikalų ID, 

kad būtų saugoma 

statistika apie tai, kokius 

vaizdo įrašus iš Youtube 

vartotojas matė. 

Nuolat 

CookieConsent druskininkai-

booking.sanatori

ja.lt 

Būtinas  Išsaugo esamo domeno 

vartotojo sutikimo su 

slapukais būseną. 

1 metai  

laravel_session druskininkai-

booking.sanatori

ja.lt 

Būtinas  Naudojamas svetainės 

viduje svetainės turiniui 

įkelti ar atnaujinti   

1 diena  

PHPSESSID egle-

druskininkai.boo

kingrobot.online 

Būtinas  Išsaugo vartotojo seanso 

būseną visose puslapio 

užklausose. 

Sesijos 

metu  

rc::a google.com Statistinis Atskirti, ar vartotojas yra 

žmogus ar robotas.  

Nuolat 

rc::c google.com Statistinis Atskirti, ar vartotojas yra 

žmogus ar robotas. 

Sesijos 

metu  

XSRF-TOKEN druskininkai-

booking.sanatori

ja.lt 

Būtinas  Užtikrina lankytojų 

naršymo saugumą, 

užkertant kelią kelių 

svetainių užklausų 

klastojimui. Šis slapukas 

yra būtinas svetainės ir 

lankytojo saugumui 

užtikrinti.  

1 diena  

CookieConsent birstonas-

booking.sanatori

ja.lt 

Būtinas  Išsaugo esamo domeno 

naudotojo sutikimo su 

slapukais būseną. 

1 metai  
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laravel_session birstonas-

booking.sanatori

ja.lt 

Būtinas  Naudojamas svetainės 

viduje svetainės turiniui 

įkelti ar atnaujinti   

1 diena  

PHPSESSID egle-

birstonas.bookin

grobot.online 

Būtinas  Išsaugo vartotojo seanso 

būseną visose puslapio 

užklausose. 

Sesijos 

metu  

XSRF-TOKEN birstonas-

booking.sanatori

ja.lt 

Būtinas  Užtikrina lankytojų 

naršymo saugumą, 

užkertant kelią kelių 

svetainių užklausų 

klastojimui. Šis slapukas 

yra būtinas svetainės ir 

lankytojo saugumui 

užtikrinti.  

1 diena  

 

Kaip galite valdyti slapukus? 

Norėdami, kad slapukų pagalba Jūsų asmens duomenys nebūtų tvarkomi, Jūs galite pakeisti savo 

interneto naršyklės nustatymus taip, kad slapukai nebūtų priimami arba ištrinti įrašytus slapukus.  

Savo naršyklėje slapukų nustatymus galite pakeisti bet kuriuo metu. Visose naršyklėse numatyta 

galimybė ištrinti slapukus.  

Daugiau informacijos: https://www.allaboutcookies.org/ 

Pažymime, kad naudojamų slapukų pašalinimas arba blokavimas gali turėti įtakos interneto 

svetainės veikimui ir kai kuriems jos funkcionalumams, taip pat gali neigiamai paveikti Jūsų 

naudojimąsi portale prieinamomis paslaugomis. Trindami slapukus arba išjungdami slapukų 

naudojimą, ateityje galite nepasiekti tam tikrų mūsų svetainės dalių ar funkcijų. Jei pakeisite slapukų 

nustatymus, tai paveiks ir kitas jūsų lankomas svetaines. 

 

Kas tvarko slapukų duomenis? 

Informuojame, kad Jūsų pasirinktų ir naudojamų slapukų, naršant mūsų interneto svetainėje, 

duomenis rinks ir tvarkys Duomenų valdytojas AB „Eglės“ sanatorija (juridinio asmens kodas 

152038626, adresas Eglės g. 1, Druskininkai, tel. (8 313) 60220, el. p. adresas info@sanatorija.lt) 

vadovaudamasi BDAR nuostatomis ir vykdydama teisės aktuose numatytas pareigas.  

 

Kokiu tikslu ir kokiu teisėtu pagrindu tvarkomi slapukų duomenys? 

Sanatorijos svetainėje slapukai naudojami: 

• asmenų, besinaudojusių Jūsų įrenginiu, lankomumui nustatyti,  

• atliktiems veiksmams įsiminti (pvz., kalbai, kuria buvo naršyta svetainėje, nustatyti),   

• apibendrintai svetainės lankomumo statistikai rinkti,  

• rinkodaros tikslu, siekiant rodyti atskiram naudotojui pritaikytus ir jį dominančius 

skelbimus – tokie skelbimai vertingesni leidėjams ir trečiųjų šalių reklamuotojams. 

• siekiant nuolat tobulinti svetainę, kad ji būtų dar patrauklesnė.  

Dažniausiai slapukai jūsų, kaip svetainės lankytojo, tiesiogiai neidentifikuoja, tačiau pasitelkiant 

slapukus jūsų patirtis internete gali būti labiau suasmeninta. 

 

Šiuos duomenis mes tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu. Duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti 

pakeitę savo interneto naršyklės nustatymus, išjungę visus slapukus arba išjungę (įjungę) juos po 

vieną. Taip pat galite bet kada ištrinti jau įrašytus slapukus. Savo naršyklėje slapukų nustatymus 

galite pakeisti bet kuriuo metu.  

___________________ 

https://www.allaboutcookies.org/

