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1. PASKIRTIS 
 

SYNLAB Lietuva UAB, rūpindamasi Jūsų asmens duomenų apsauga ir vertindama Jūsų privatumą, siekia veikti skaidriai ir pateikia visą 
informaciją apie tai, kaip renkame, naudojame ir saugojame Jūsų asmens duomenis laikydamiesi Europos Sąjungos Bendrojo duomenų 
apsaugos reglamento (ES 2016/679), Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų Europos Sąjungos ir 
Lietuvos Respublikos teisės aktų. 
 
2. KAS YRA SLAPUKAI? 
 
Slapukai yra maži tekstiniai failai, saugomi Jūsų įrenginio (pvz. kompiuterio, mobiliojo telefono, planšetės ar kt.) naršyklėje, kai Jūs naršote 
interneto svetainėse. Kitos technologijos, įskaitant duomenis, kuriuos išsaugome Jūsų interneto naršyklėje ar įrenginyje, su Jūsų įrenginiu 
susijusius identifikatorius bei kitą programinę įrangą, naudojamos panašiais tikslais. Slapukai plačiai naudojami, kad svetainės veiktų arba 
veiktų geriau ir veiksmingiau. Šioje politikoje visos minėtos technologijos vadinamos „slapukais“.  
 
3. KODĖL JŪS NAUDOJATE SLAPUKUS? 

 
Mes naudojame slapukus: 

• užtikrinti, kad svetainė veiktų taip, kaip ji turi veikti; 

• išsaugoti jūsų nustatymus apsilankymų metu; 

• pagerinti svetainės greitį ir saugumą; 

• užtikrinti, kad prisijungę galėtumėte pritaikyti svetainę savo poreikiams, kad greičiau rastumėte tai, ko ieškote; 

• nuolat tobulinti svetainę, kad jį būtų Jums dar patrauklesnė; 

• analizuoti kaip vartotojai naudojasi mūsų svetaine; 

• kurti veiksmingesnę rinkodarą. 
 

4. KOKIŲ YRA SLAPUKŲ? 
 

(a) Būtinieji slapukai 
 
Šie slapukai svetainėje yra būtini, kad vartotojas galėtų naršyti ir naudotis svetainės funkcijomis, pvz. įsiminti formose įvestą informaciją, kai 
vartotojas pereina nuo vieno puslapio prie kito naršymo seanso metu. Be šių slapukų taptų neįmanoma teikti tam tikras svetainės paslaugas, 
o svetainė veiktų ne taip sklandžiai, kaip turėtų. Šie slapukai nerenka jokios informacijos rinkodaros tikslais ir neįsimena, kur Jūs lankėtės 
internete. 
 

(b) Analitiniai slapukai 
 

Analitiniai slapukai renka informaciją apie svetainės naudojimą ir padeda tobulinti svetainės veikimą. Pavyzdžiui, analitiniai slapukai gali 
parodyti, kuriuose puslapiuose lankomasi dažniausiai, padėti registruoti svetainėje vykstančius nesklandumus ir parodyti, ar svetainėje rodoma 
reklama yra veiksminga. Analitiniai slapukai nerenka asmeninės vartotojų informacijos ir visa šių slapukų surinkta informacija yra apibendrinta 
ir anonimiška. 
 

(c) Funkciniai slapukai 
 
Funkciniai slapukai leidžia svetainei įsiminti jūsų pasirinkimus ir pateikti patobulintų bei labiau Jūsų poreikiams pritaikytų funkcijų. Funkciniai 
slapukai taip pat įsimena Jūsų padarytus pakeitimus, pvz. tam tikro tinklalapio individualizavimą, taip pat kitais atvejais, kai žiūrite vaizdo įrašą 
ar mūsų tinklalapyje paliekate komentarą. Funkciniai slapukai neseka Jūsų veiksmų kitose svetainėse. 
 

(d) Tiksliniai arba reklaminiai slapukai 
 
Tiksliniai arba reklaminiai slapukai naudojami tam, kad Jums būtų rodoma įdomesnė ir Jūsų interesus labiau atitinkanti reklama, arba tam, kad 
tos pačios reklamos parodymų svetainėje skaičius būtų ribojamas. Šios rūšies slapukai taip pat naudojami reklamos kampanijos 
veiksmingumui matuoti. Šie slapukai gali būti naudojami siekiant įsiminti ką žiūrėjote apsilankę svetainėje. 
 
 
5. KOKIUS SLAPUKUS JŪS NAUDOJATE? 
 
Slapukų sąrašas sudarytas, remiantis Cookiebot duomenimis. 
 
Mes naudojame šiuos slapukus: 

https://www.cookiebot.com/
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BŪTINIEJI SLAPUKAI 

 

1.  Būtinasis slapukas, 
reikalingas tinkamam 
mūsų svetainės veiklos 
užtikrinimui 

hex (32) synlab.lt HTTP cookie Apsilankymo metu Slapukas yra skirtas interneto 
svetainės funkcionalumui realizuoti. 
Jis ištrinamas, kai uždaromas 
interneto svetainės langas. 

2.  Privalomas slapukas 
tinkamam naršymui 
mūsų svetainėje užtikrinti 

a6efb24d8bb664
04be817a81307
ef6d2 

synlab.lt HTTP cookie 1 mėnuo Tai standartinis Joomla variklio 
slapukas, leidžiantis svetainei valdyti 
naršymo seansą pereinant tarp 
skirtingų svetainės puslapių 

 
REKLAMINIAI SLAPUKAI 

 

3.  Reklaminis slapukas, 
mūsų reklamų 
atvaizdavimui Facebook 
socialiniame tinkle 

_fbp synlab.lt HTTP cookie 3 mėnesiai Slapukas skirtas Facebook 
socialinio tinklo reklaminių produktų 
pateikimui 

4.  Reklaminis slapukas, 
mūsų reklamų 
atvaizdavimui Facebook 
socialiniame tinkle 

fr facebook.com HTTP cookie 3 mėnesiai Facebook slapukas, skirtas 
Facebook svetainėje rodomai 
reklamai, net ir neregistruotiems 
vartotojams 

5.  Reklaminis slapukas, 
mūsų reklamų 
atvaizdavimui Facebook 
socialiniame tinkle 

_gcl_au facebook.com HTTP cookie 3 mėnesiai Naudoja Google Adsense, kad 
galėtų eksperimentuoti su reklamos 
efektyvumu svetainėse, kuriose 
naudojamos jų paslaugos 

6.  Reklaminis slapukas ads/ga-
audiences 

Google Inc.* Pixel Tracker Apsilankymo metu Trečiosios šalies Google AdWords 
slapukas, skirtas rodyti reklamas, 
atsižvelgiant į lankytojo elgesį 
skirtingose svetainėse 

  
ANALINIAI, STATISTINIAI SLAPUKAI 

 

7.  Analitinis, statistinis 
slapukas, Google 
analytics sistemos dalis 

_ga  Google Inc.* HTTP cookie 399 dienos Google Analytics slapukai, skirti 
vartotojams atskirti. Registruoja 
unikalų ID, kuris naudojamas 
statistiniams duomenims generuoti 
apie tai, kaip lankytojas naudojasi 
svetaine.  

8.  Analitinis, statistinis 
slapukas, Google tag 
manager sistemos dalis 

_ga_# 
 

Google Inc.* HTTP cookie 399 dienos Naudoja Google Analytics, kad 
rinktų duomenis apie tai, kiek kartų 
vartotojas apsilankė svetainėje, taip 
pat pirmojo ir paskutinio 
apsilankymo datas.  

9.  Analitinis, statistinis 
slapukas, Google 
analytics sistemos dalis 

_gid Google Inc.* HTTP cookie 1 diena Registruoja unikalų ID, kuris 
naudojamas statistiniams 
duomenims generuoti apie tai, kaip 
lankytojas naudojasi svetaine. 

10.  Analitinis, statistinis 
slapukas, Google 
analytics sistemos dalis 

_gat Google Inc.* HTTP cookie 1 diena Jeigu vartotojas prisijungęs prie 
Google paskyros, atpažįstamas IP 
adresas, vartotojo asmeniniai 
duomenys: vardas, lytis ir pan. 
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Naudojama Google Analytics, 
siekiant paskirstyti užklausų kiekį. 

*Daugiau informacijos, žr. http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (bendra informacija apie Google Analytics ir duomenų 
apsaugą). 
 
Norėtume atkreipti dėmesį, kad šioje svetainėje Google Analytics buvo išplėsta įtraukiant kodą »gat._anonymizeIp();«, siekiant užtikrinti, kad 
IP adresai būtų įrašomi anonimiškai (vadinamasis IP maskavimas). 
 
6. KAIP GALIU VALDYTI SLAPUKUS? 
 
6.1. Būtinieji ir analitiniai slapukai yra naudojimosi mūsų svetaine sąlyga. Jei atsisakysite šių slapukų rūšių, negalime numatyti, kaip mūsų 

svetainė veiks, kai joje apsilankysite. 
6.2. Galite kontroliuoti funkcinių ir tikslinių arba reklaminių slapukų naudojimą, pakeitę naršyklės nustatymus. 
6.3. Atkreipkite dėmesį, kad trindami slapukus arba išjungdami slapukų naudojimą ateityje, galite nepasiekti tam tikrų mūsų svetainės 

dalių ar funkcijų. Jei pakeisite slapukų nustatymus, tai gali paveikti ir kitas Jūsų lankomas svetaines.  
 

7. KAIP GALITE MAN PADĖTI? 
 
Jeigu Jūs turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su tuo, kaip mes renkame, naudojame ir saugome Jūsų asmens duomenis, 
prašome kreiptis į mūsų duomenų apsaugos pareigūną el. paštu LT.DPO@synlab.com arba paštu, adresu Kalvarijų g. 137A-15, Vilnius. 

 
8. GALIOJIMAS 
 
Informuojame, kad mes reguliariai peržiūrime ir atnaujiname šią privatumo politiką, atsižvelgdami į mūsų veiklos bei teisės aktų reikalavimų 
pokyčius. Rekomenduojame periodiškai apsilankyti mūsų Svetainėje ir susipažinti su naujausia šios Privatumo politikos redakcija. 

 
Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-30. 
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