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KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽEMAITĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 

INTERNETO SVETAINĖS PRIVATUMO POLITIKA 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos interneto svetainės privatumo 

politika (toliau – Politika) nustato asmens duomenų tvarkymo naudojant slapukus tvarką.  

2. Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešoji biblioteka (toliau – įstaiga) gerbia asmenų 

teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama asmens duomenis laikosi teisėtumo 

ir sąžiningumo bei kitų principų.  

3. Politika taikoma tais atvejais, kai lankomasi įstaigos interneto svetainėje ir netaikoma, kai 

naršoma kitų įstaigų ar organizacijų interneto svetainėse, patenkant per įstaigos interneto svetainę 

www.kelmeszemaitesvb.lt (toliau – svetainė). 

4. Įstaiga interneto svetainės lankytojų duomenis renka laikydamasi Lietuvos Respublikos 

asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, kitų 

su asmens duomenų apsauga susijusių teisės aktų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. 

5. Duomenų valdytoja – Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešoji biblioteka, Vytauto 

Didžiojo g. 73, Kelmė, įstaigos kodas 190114314. 

 

II SKYRIUS 

DUOMENŲ RINKIMO IR TVARKYMO TIKSLAI 

 

6. Įstaiga, kaip duomenų valdytoja, renka ir tvarko asmens duomenis svetainėje šiais tikslais: 

6.1. vykdyti apklausas ir sudaryti sąlygas asmenims dalyvauti apklausoje ir išreikšti savo 

nuomonę su įstaigos veikla susijusiais klausimais. Tvarkomi asmenų duomenys: IP adresas, 

prisijungimo prie apklausos data ir laikas; 

6.2. užtikrinti galimybę naudotis svetaine ir gauti informacinės visuomenės paslaugas, 

pagerinti svetainės veikimą ir naudojimąsi paslaugomis. Tvarkomi svetainės lankytojų duomenys, 

kurie gaunami patvirtinus slapukus.  

 

III SKYRIUS 

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMAS IR ASMENS DUOMENŲ  

SAUGUMAS 

 

7. Įstaiga, tvarkydama asmens duomenis ir siekdama apsaugoti juos nuo atsitiktinio ar 

neteisėto atskleidimo ar kito neteisėto tvarkymo, įgyvendina reikiamas organizacines ir technines 

asmens duomenų saugumo priemones. 

 

 

http://www.kelmeszemaitesvb.lt/


IV SKYRIUS 

SLAPUKŲ NAUDOJIMAS IR PAŠALINIMAS 

 

8. Slapukai (angl. cookies) yra tekstiniai failai, saugomi įrenginio (kompiuterio, mobiliojo 

telefono, planšetės) naršyklėje (Google Chrome, Firefox ir kt.) ir kaupiantys informaciją apie asmens 

lankymąsi įstaigos svetainėje. 

9. Pirmą kartą asmeniui apsilankius svetainėje, slapukai perkeliami į kompiuterį ir vėliau 

naudojami kompiuteriui identifikuoti. Tai įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, palengvinanti 

naršymą jau lankytame tinklalapyje ir supaprastinanti prieigą prie skelbiamos informacijos.  

10. Svetainėje slapukai naudojami siekiant užtikrinti svetainės veikimo funkcionalumą ir 

efektyvumą. 

11. Naudojantis slapukais tvarkomi IP adresai, lankymosi svetainėje informacija.  

12. Asmuo gali pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus taip, kad slapukai nebūtų 

priimami, arba ištrinti įrašytus slapukus, tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos gali 

neveikti. 

13. Techniniai slapukai yra būtini teikiant tam tikras svetainės paslaugas, sudarant galimybes 

naršyti ir naudotis svetainės funkcijomis. 

14. Svetainėje naudojami statistiniai slapukai, padedantys gauti informaciją, naudojamą 

svetainės funkcionalumui patobulinti. 

15. Slapukų naudojimo tikslai ir saugojimo terminai: 

 

Pavadinimas Aprašymas 
Sukūrimo momentas / 

Galiojimo laikas 

CMSSESSIDX 
Standartinis slapukas, naudojamas vartotojo sesijai 

palaikyti 

Įėjimo į puslapį metu 

/ Iki interneto svetainės 

lango uždarymo 

cookiesAgree 
Slapukas, skirtas atpažinti, ar sutikote, kad būtų 

naudojami slapukai mūsų svetainėje 

Pateikus sutikimą / Iki 

ištrynimo 

cookiesLevelX 
Slapukas, atskiriantis, kokius slapukus leidžiate 

naudoti mūsų svetainėje 

Pateikus sutikimą / Iki 

ištrynimo 

_ga 

Šį slapuką naudoja įrankis „Google Analytics“, kad 

įvertintų vartotojo apsilankymo tikslus, parengtų 

ataskaitas apie tinklalapio aktyvumą svetainių 

operatoriams, kad šie galėtų pagerinti kliento patirtį 

lankantis svetainėje 

Pateikus sutikimą /  

2 metai 

_gat 

Šis slapukas naudojamas „Google Analytics“ 

statistinei informacijai apie interneto svetainės 

lankomumą rinkti 

Pirmą kartą apsilankius 

puslapyje / Iki sesijos 

pabaigos 

_gid 
Šis slapukas naudojamas „Google Analytics“, 

siekiant atpažinti asmenį 

Pirmo įėjimo į puslapį 

metu / 2 dienos 

 

16. Slapukų rūšys: slapukai yra seanso ir ilgalaikiai bei pirmosios arba trečiosios šalies 

slapukai. 



17. Seanso slapukai leidžia atpažinti vartotojus per vieną apsilankymą įstaigos svetainėje, 

kad visi puslapio pakeitimai ar parinktys būtų įsimenami keliaujant iš vieno puslapio į kitą. Šie 

slapukai leidžia greitai ir lengvai eiti per daugybę svetainės puslapių, kad kaskart apsilankius naujoje 

vietoje nereikėtų iš naujo apdoroti informacijos. Seanso slapukai yra laikini ir ištrinami vos tik 

užveriama naršyklė ar atsijungiama nuo svetainės. 

18. Ilgalaikiai slapukai – tai tokie slapukai, kurie nustatytą laikotarpį išlieka vartotojo 

kompiuteryje pasibaigus naršymo seansui, todėl gali užfiksuoti tam tikras naudotojų parinktis arba 

veiksmus, kai svetainė aplankoma dar kartą. 

19. Pirmosios šalies slapukai – tai slapukai, kurie reikalingi, kad įstaigos svetainė galėtų 

tinkamai funkcionuoti. 

20. Trečiųjų šalių slapukai  – tai slapukai, kuriuos naudoja kitos įstaigos ar organizacijos per 

įstaigos svetainę (Google Analytics slapukai, skirti svetainės lankomumui analizuoti (automatiškai 

renkama informaciją apie lankytojų skaičių, vietą, iš kurios buvo naudojamasi įstaigos svetaine, ir 

kokios svetainės dalys buvo naršomos), plačiau apie Google Analytics – 

http://www.google.com/analytics). 

21. Bet kokia informacija, surinkta per slapukus, yra saugoma iki slapukų galiojimo pabaigos 

ir nėra naudojama kitais nei šioje Politikoje nurodytais tikslais. 

22. Slapukų nustatymus visose naršyklėje keičia, ištrina ir kitaip reguliuoja pats vartotojas. 

Svetainės lankytojas bet kada gali atšaukti sutikimą naudoti slapukus, pakeisdamas nustatymus ir 

ištrindamas įrašytus slapukus. 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

23. Įstaigos svetainėje yra nuorodų į kitų įmonių ar organizacijų interneto svetaines, už kurių  

turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus, įstaiga nėra atsakinga. 

24. Įstaiga pasilieka sau teisę prireikus keisti Politikoje reglamentuojamas nuostatas. 

________________________ 

 

 

http://www.google.com/analytics

