UAB "Moment Credit", juridinio asmens kodas 300657515, buveinės adresas Kalvarijų g. 2-19,
Vilnius, informuoja, kad svetainėje www.momentcredit.lt naudoja slapukus siekdama pagerinti
jūsų naršymo kokybę.

Kas yra slapukai ir kaip jie veikia?
Slapukai – tai maži failai, kuriuos siunčia ir jūsų kompiuteryje išsaugo svetainės, kuriose jūs
lankotės. Slapukai išsaugomi jūsų naršyklės failų kataloge. Kitą kartą, kai lankysitės toje
svetainėje, jūsų naršyklė nuskaitys slapuką ir perduos informaciją atgal tai svetainei arba
elementui, kuris iš pradžių nustatė tą slapuką. Kai pirmą kartą apsilankote mūsų tinklalapyje,
slapukai yra perkeliami į Jūsų kompiuterį ir vėliau naudojami kompiuteriui identifikuoti. Tai
įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina Jums naršymą jau lankytame
tinklalapyje, supaprastina prieigą prie skelbiamos informacijos.
Slapukai skirstomi į „seanso slapukus“ (angl. session cookies) ir „nuolatinius slapukus“ (angl.
persistent cookies), taip pat išskiriami trečiosios šalies slapukai. „Seanso slapukas“ yra slapukas,
kuris automatiškai ištrinamas naudotojui uždarius naršyklę, o „nuolatinis slapukas“ yra
slapukas, kuris saugomas naudotojo galiniame įrenginyje tol, kol baigiasi nustatytas jo galiojimo
laikas. „Trečiosios šalies slapukas“ yra slapukas, naudojamas asmens, kuris nėra tos interneto
svetainės, kurioje lankosi naudotojas, valdytojas.

Kaip Moment Credit naudoja slapukus?
Moment Credit savo svetainėje naudoja seanso, nuolatinius ir trečiųjų šalių slapukus. Moment
Credit slapukų naudojimo tikslas – pagerinti jums, kaip lankytojui, interneto svetainės
naudojimo patirtį. Mes naudojame slapukus lankytojų statistiniams duomenims rinkti ir
informacijai apie jūsų pasirinkimus, kai naršote po interneto svetaines, įrašyti. Slapukai padeda
mums atpažinti jus kaip ankstesnį svetainės lankytoją, išsaugoti jūsų lankymosi tinklalapyje
istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip galime svetainę tobulinti, padaryti ją patogesnę jums.

Moment Credit naudojamų slapukų aprašymai
Būtini slapukai
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.
Slapuko pavadinimas

Tiekėjas

Paskirtis

CONSENT

google.com

Naudojamas stebėti „Google“
slapukų sutikimus.

Galiojimo
laikotarpis
7216 dienos

CONSENT

google.lt

Naudojamas stebėti „Google“
slapukų sutikimus.

6975 dienos

cookie-save-select

momentcredit.lt

Sutikimo arba nesutikimo
saugoti slapukus naršyklėje
pasirinkimo išsaugojimas.

365 dienos

GLog

www.momentcredit.lt

„Google“ registravimo modulio
slapukas,
naudojamas
puslapiui vystyti.

7600 dienų

PHPSESSID

www.momentcredit.lt

Išsaugo naudotojo sesijos
būseną puslapių užklausose
(pvz.,
grįžimas
atgal
į
paskutinę sąrašo vietą).

Iki interneto
svetainės
lango
uždarymo

hwc

www.momentcredit.lt

Trumpinys iš "Has Web Cam"
(ar vartotojas turi web
kamerą). Jį nustato JS scriptas.
Pagal ši parametrą nustatoma
ir
kiekvienoje
Oracle
užklausoje
perduodamas
"pi_webcam_v".

Iki interneto
svetainės
lango
uždarymo

Statistikos slapukai
Statistikos slapukai renka anoniminę informacija ir teikia jos ataskaitas svetainės savininkui,
kuris gali sužinoti, kaip lankytojai sąveikauja su svetaine.
Slapuko pavadinimas

Tiekėjas

Paskirtis

Galiojimo
laikotarpis
30 dienų

1P_JAR

google.com

„Google“ slapukas. Šie slapukai
naudojami rinkti svetainės
statistiką ir stebėti konversijų
rodiklius.

AID

google.com

Šis „Google Analytics“ slapukas
susieja jūsų veiklą su kitais
įrenginiais, su kuriais anksčiau
buvote prisijungę prie „Google“
paskyros.

368 dienos

ANID

google.com

Šis „Google Analytics“ slapukas
susieja jūsų veiklą su kitais
įrenginiais, su kuriais anksčiau
buvote prisijungę prie „Google“
paskyros.

333 dienos

APISID

google.com

„Google“
šiuos
slapukus
naudoja vartotojų nuostatų ir
informacijos
išsaugojimui,
peržiūrėdami puslapius su
„Google“ žemėlapiais.

730 dienų

HSID

google.com

Slapukai
naudojamas
naudotojams
atpažinti,
naudotojų veiklai stebėti ir
naudotojų
pasirinkimams
užfiksuoti.

730 dienų

NID

google.com

„Google“
šiuos
slapukus
naudoja vartotojų nuostatų ir
informacijos
išsaugojimui,
peržiūrėdami puslapius su
„Google“ žemėlapiais.

183 dienos

OGPC

google.com

Slapukai
naudojamas
naudotojams
atpažinti,
naudotojų veiklai stebėti ir
naudotojų
pasirinkimams
užfiksuoti.

60 dienų

SAPISID

google.com

Slapukai
naudojamas
naudotojams
atpažinti,
naudotojų veiklai stebėti ir
naudotojų
pasirinkimams
užfiksuoti.

732 dienos

SID

google.com

Slapukai
naudojamas
naudotojams
atpažinti,
naudotojų veiklai stebėti ir
naudotojų
pasirinkimams
užfiksuoti.

732 dienos

SIDCC

google.com

Slapukai
naudojamas
naudotojams
atpažinti,
naudotojų veiklai stebėti ir
naudotojų
pasirinkimams
užfiksuoti.

90 dienų

SSID

google.com

Slapukai
naudojamas
naudotojams
atpažinti,
naudotojų veiklai stebėti ir
naudotojų
pasirinkimams
užfiksuoti.

732 dienos

S

docs.google.com

Slapukas
naudojamas
vartotojams atpažinti pagal
informaciją
apie „Google“
skaičiuokles.

Iki interneto
svetainės
lango
uždarymo

DV

www.google.com

Naudojama rinkti informaciją
apie tai, kaip lankytojai
naudojasi
mūsų
svetaine.
Slapukai
leidžia
rinkti
informaciją
anonimiškai,
įskaitant svetainės lankytojų
skaičių ir svetainę, iš kurios
atvyko
lankytojai,
bei
lankomus jų puslapius. Ši
informacija padeda gerinti
svetainės funkcionalumą.

10 minučių

OTZ

www.google.com

„Google“ analitikos slapukas,
naudojamas svetainės lankymo
statistikos stebėjimui.

30 dienų

1P_JAR

google.lt

„Google“ slapukas. Šie slapukai
naudojami rinkti svetainės
statistiką ir stebėti konversijų
rodiklius.

30 dienų

ANID

google.lt

Šis „Google Analytics“ slapukas
susieja jūsų veiklą su kitais
įrenginiais, su kuriais anksčiau
buvote prisijungę prie „Google“
paskyros.

328 dienos

APISID

google.lt

„Google“
šiuos
slapukus
naudoja vartotojų nuostatų ir
informacijos
išsaugojimui,
peržiūrėdami puslapius su
„Google“ žemėlapiais.

730 dienų

HSID

google.lt

Slapukai
naudojamas
naudotojams
atpažinti,
naudotojų veiklai stebėti ir
naudotojų
pasirinkimams
užfiksuoti.

730 dienų

NID

google.lt

„Google“
šiuos
slapukus
naudoja vartotojų nuostatų ir
informacijos
išsaugojimui,
peržiūrėdami puslapius su
„Google“ žemėlapiais.

183 dienos

SAPISID

google.lt

Slapukai
naudojamas
naudotojams
atpažinti,
naudotojų veiklai stebėti ir
naudotojų
pasirinkimams
užfiksuoti.

732 dienos

SID

google.lt

Slapukai
naudojamas
naudotojams
atpažinti,
naudotojų veiklai stebėti ir
naudotojų
pasirinkimams
užfiksuoti.

732 dienos

SSID

google.lt

Slapukai
naudojamas
naudotojams
atpažinti,
naudotojų veiklai stebėti ir
naudotojų
pasirinkimams
užfiksuoti.

732 dienos

_ga

inspectlet.com

Registruoja unikalų ID, kuris
naudojamas
statistinių
duomenų kaupimui apie tai,
kaip
lankytojai
naudojasi
svetaine. Ši informacija padeda
gerinti
svetainės
funkcionalumą.

365 dienos

_gid

inspectlet.com

Registruoja unikalų ID, kuris
naudojamas
statistinių
duomenų kaupimui apie tai,
kaip
lankytojai
naudojasi
svetaine. Ši informacija padeda
gerinti
svetainės
funkcionalumą.

1 diena

ajs_anonymous_id

inspectlet.com

Padeda
suskaičiuoti,
kiek
asmenų apsilanko svetainėje,
stebint, ar jau buvote apsilankę
anksčiau.

365 dienos

ajs_group_id

inspectlet.com

Naudojamas
duomenų
kaupimui apie tai, kaip
lankytojai naudojasi svetaine.
Ši informacija padeda gerinti
svetainės funkcionalumą.

365 dienos

ajs_user_id

inspectlet.com

Naudojamas
duomenų
kaupimui apie tai, kaip
lankytojai naudojasi svetaine.
Ši informacija padeda gerinti
svetainės funkcionalumą.

365 dienos

__insp_dct

momentcredit.lt

Registruoja
statistinius
duomenis apie lankytojų elgesį
svetainėje vidinei analizei.

Iki interneto
svetainės
lango
uždarymo

_dc_gtm_UA-UA57448306-1

momentcredit.lt

„Google Tag Manager“ naudoja
šį slapuką „Google Analytics“
scenarijaus žymos įkėlimui.

1 minutė

_ga

momentcredit.lt

Registruoja unikalų ID, kuris
naudojamas
statistinių
duomenų kaupimui apie tai,
kaip
lankytojai
naudojasi
svetaine. Ši informacija padeda
gerinti
svetainės
funkcionalumą.

1076 dienos

_gid

momentcredit.lt

Registruoja unikalų ID, kuris
naudojamas
statistinių
duomenų kaupimui apie tai,
kaip
lankytojai
naudojasi
svetaine. Ši informacija padeda
gerinti
svetainės
funkcionalumą.

2 dienos

__utma

www.momentcredit.lt

Google Analytics.

2 metai

__utmb

www.momentcredit.lt

Google Analytics.

Iki 30 minučių
po paskutinio
veiksmo
svetainėje

__utmc

www.momentcredit.lt

Google Analytics.

Iki interneto
svetainės
lango
uždarymo

__utmt

www.momentcredit.lt

Google Analytics.

10 minučių

__utmz

www.momentcredit.lt

Google Analytics.

6 mėnesius

_fbp

smartlook.com

Registruoja unikalų ID, kuris
naudojamas
statistinių
duomenų kaupimui apie tai,
kaip
lankytojai
naudojasi
svetaine. Ši informacija padeda
gerinti
svetainės
funkcionalumą.

90 dienų

_ga

smartlook.com

Registruoja unikalų ID, kuris
naudojamas
statistinių
duomenų kaupimui apie tai,
kaip
lankytojai
naudojasi
svetaine. Ši informacija padeda
gerinti
svetainės
funkcionalumą.

820 dienų

_gid

smartlook.com

Registruoja unikalų ID, kuris
naudojamas
statistinių
duomenų kaupimui apie tai,
kaip
lankytojai
naudojasi
svetaine. Ši informacija padeda
gerinti
svetainės
funkcionalumą.

1 diena

smartlook_do_not_track

smartlook.com

Slapukas
skirtas
neregistruojamiems lankytojų
svetainės elgsenos duomenis.

100 000 dienų

smartlookCookie

manager.smartlook.com

Registruoja
lankytojų
svetainės elgsenos duomenis.
Tai naudojama vidaus analizei
ir svetainės funkcionalumo
gerinimui.

Iki interneto
svetainės
lango
uždarymo

AWSELB

wintermobile.smartlook.com

Susieja
įvykiu

1 diena

naršymo

sesiją

su

Funkciniai slapukai
Funkciniai slapukai padeda svetainės savininkui optimizuoti lankytojų patirtį svetainėje.
Slapuko pavadinimas

Tiekėjas

Paskirtis

Galiojimo
laikotarpis

__cfduid

inspectlet.com

Naudojantis turinio tinklu
„Cloudflare“, slapuko pagalba
siekiama nustatyti patikimą
interneto srautą.

1 metai

__insp_msld

inspectlet.com

Laukiama.

365 dienos

__insp_nv

inspectlet.com

Naudojama, kad vaizdo įrašų
turinio
transliacija
būtų
veiksmingesnė.

365 dienos

__insp_pad

inspectlet.com

Laukiama.

365 dienos

__insp_sid

inspectlet.com

„Inspectlet“
naudojamas
slapukas seanso informacijos
stebėjimui.

365 dienos

__insp_slim

inspectlet.com

Naudojama, kad vaizdo įrašų
turinio
transliacija
būtų
veiksmingesnė.

365 dienos

__insp_targlpt

inspectlet.com

„Inspectlet“
naudojamas
slapukas seanso informacijos
stebėjimui.

365 dienos

__insp_targlpu

inspectlet.com

„Inspectlet“
naudojamas
slapukas seanso informacijos
stebėjimui.

365 dienos

__insp_uid

inspectlet.com

Priskiria lankytojui atsitiktinį
ID numerį.

Neterminuotai

__insp_wid

inspectlet.com

Naudojama, kad vaizdo įrašų
turinio
transliacija
būtų
veiksmingesnė.

365 dienos

__insp_norec_sess

momentcredit.lt

Naudojama, kad vaizdo įrašų,
atliekant identifikaciją, turinio
transliacija
būtų
veiksmingesnė.

365 dienos

__insp_nv

momentcredit.lt

Naudojama, kad vaizdo įrašų,
atliekant identifikaciją, turinio
transliacija
būtų
veiksmingesnė.

365 dienos

__insp_slim

momentcredit.lt

Naudojama, kad vaizdo įrašų,
atliekant identifikaciją, turinio
transliacija
būtų
veiksmingesnė.

365 dienos

__insp_ss

momentcredit.lt

Slapukas
naudojamas
prisiminti
prisijungimo
informaciją, kuri optimizuoja
lankytojų patirtį svetainėje.

365 dienos

__insp_targlpt

momentcredit.lt

Slapukas
naudojamas
prisiminti
prisijungimo
informaciją, kuri optimizuoja
lankytojų patirtį svetainėje.

365 dienos

__insp_targlpu

momentcredit.lt

Slapukas
naudojamas
prisiminti
prisijungimo
informaciją, kuri optimizuoja
lankytojų patirtį svetainėje.

365 dienos

__insp_uid

momentcredit.lt

Slapukas
naudojamas
prisiminti
prisijungimo
informaciją, kuri optimizuoja
lankytojų patirtį svetainėje.

Neterminuotai

__insp_wid

momentcredit.lt

Naudojama, kad vaizdo įrašų,
atliekant identifikaciją, turinio
transliacija
būtų
veiksmingesnė.

365 dienos

Rinkodaros slapukai
Rinkodaros slapukai naudojami lankytojams sekti daugelyje svetainių. Tuo siekiama rodyti
atskiram naudotojui pritaikytus ir jį dominančius skelbimus.
Slapuko pavadinimas

Tiekėjas

Paskirtis

Galiojimo
laikotarpis
2 savaitės

DSID

doubleclick.net

Doubleclick partnerio slapukas
skirtas atpažinti vartotoją ir
rodyti tikslinės rinkodaros
pasiūlymus kitose svetainėse.

IDE

doubleclick.net

Doubleclick partnerio slapukas
skirtas atpažinti vartotoją ir
rodyti tikslinės rinkodaros
pasiūlymus kitose svetainėse.

2 savaitės

__gfp_64b

doubleclick.net

Doubleclick partnerio slapukas
skirtas atpažinti vartotoją ir
rodyti tikslinės rinkodaros
pasiūlymus kitose svetainėse.

1000 dienų

_fbp

doubleclick.net

Facebook slapukas skirtas
tiesioginės
rinkodaros
tikslams.

90 dienų

act

facebook.com

Facebook slapukas skirtas
tiesioginės
rinkodaros
tikslams.

Iki interneto
svetainės
lango
uždarymo

c_user

facebook.com

Facebook slapukas skirtas
tiesioginės
rinkodaros
tikslams.

195 dienos

datr

facebook.com

Facebook slapukas skirtas
tiesioginės
rinkodaros
tikslams.

730 dienų

fr

facebook.com

Facebook slapukas skirtas
tiesioginės
rinkodaros
tikslams.

90 dienų

presence

facebook.com

Facebook slapukas skirtas
tiesioginės
rinkodaros
tikslams.

Iki interneto
svetainės
lango
uždarymo

sb

facebook.com

Facebook slapukas skirtas
tiesioginės
rinkodaros
tikslams.

970 dienų

spin

facebook.com

Facebook slapukas skirtas
tiesioginės
rinkodaros
tikslams.

25 valandos

wd

facebook.com

Facebook slapukas skirtas
tiesioginės
rinkodaros
tikslams.

9 dienos

xs

facebook.com

Facebook slapukas skirtas
tiesioginės
rinkodaros
tikslams.

195 dienos

-

www.facebook.com

Facebook slapukas skirtas
tiesioginės
rinkodaros
tikslams.

Iki interneto
svetainės
lango
uždarymo

AID

googleadservices.com

Šis „Google Analytics“ slapukas
susieja jūsų veiklą su kitais
įrenginiais, su kuriais anksčiau
buvote prisijungę prie „Google“
paskyros.

338 dienos

_fbp

inspectlet.com

Facebook slapukas, skirtas
atpažinti vartotoją ir rodyti
tikslinės
rinkodaros
pasiūlymus kitose svetainėse.

182 dienos

SL_C_23361dd035530_KEY

momentcredit.lt

Rinkodaros tikslu renkami
statistiniai duomenys, susiję su
naudotojo
apsilankymais
svetainėje,
pavyzdžiui,
apsilankymų skaičius, vidutinis
laikas praleistas svetainėje ir
kokiuose puslapiuose buvo
naršoma.

605 dienos

SL_C_23361dd035530_SID

momentcredit.lt

Rinkodaros tikslu renkami
statistiniai duomenys, susiję su
naudotojo
apsilankymais
svetainėje,
pavyzdžiui,
apsilankymų skaičius, vidutinis
laikas praleistas svetainėje ir
kokiuose puslapiuose buvo
naršoma.

13 mėnesių

SL_C_23361dd035530_VID

momentcredit.lt

Rinkodaros tikslu renkami
statistiniai duomenys, susiję su
naudotojo
apsilankymais
svetainėje,
pavyzdžiui,
apsilankymų skaičius, vidutinis
laikas praleistas svetainėje ir
kokiuose puslapiuose buvo
naršoma.

605 dienos

_fbp

momentcredit.lt

Slapukas skirtas tiesioginės
rinkodaros tikslams.

90 dienų

displayedHomePopUp

www.momentcredit.lt

Iššokančio lango reklaminis
skydelis.

Iki interneto
svetainės
lango
uždarymo

SL_C_23361dd035530_KEY

smartlook.com

Rinkodaros tikslu renkami
statistiniai duomenys, susiję su
naudotojo
apsilankymais
svetainėje,
pavyzdžiui,
apsilankymų skaičius, vidutinis
laikas praleistas svetainėje ir
kokiuose puslapiuose buvo
naršoma.

13 mėnesių

SL_C_23361dd035530_SID

smartlook.com

Rinkodaros tikslu renkami
statistiniai duomenys, susiję su
naudotojo
apsilankymais
svetainėje,
pavyzdžiui,
apsilankymų skaičius, vidutinis
laikas praleistas svetainėje ir
kokiuose puslapiuose buvo
naršoma.

13 mėnesių

SL_C_23361dd035530_VID

smartlook.com

Rinkodaros tikslu renkami
statistiniai duomenys, susiję su
naudotojo
apsilankymais
svetainėje,
pavyzdžiui,
apsilankymų skaičius, vidutinis
laikas praleistas svetainėje ir
kokiuose puslapiuose buvo
naršoma.

13 mėnesių

Susipažinkite su Moment Credit naudojamų trečiųjų šalių slapukų tiekėjais:
Įmonė
Google Inc.

Tiekėjai
doubleclick.net; google.com; docs.google.com;
www.google.com; google.lt

Informacinės nuorodos
Sąlygos ir nuostatos
Privatumo politika

Facebook Inc.

facebook.com; www.facebook.com;

Sąlygos ir nuostatos
Privatumo politika

Inspectlet

inspectlet.com

Sąlygos ir nuostatos
Privatumo politika

Smartsupp.com, s.r.o.

smartlook.com; manager.smartlook.com

Sąlygos ir nuostatos
Privatumo politika

Kaip kontroliuoti slapukus?
Jūs galite nurodyti naršyklei nepriimti slapukų iš pasirinktų arba iš visų interneto svetainių,
tačiau taip prarasite funkcionalumą ir pirmiau išvardytus slapukų suteikiamus privalumus.
Kiekviena naršyklė turi skirtingą nustatymų skirtų slapukams pritaikymo metodą. Norėdami
nustatyti reikiamas parinktis, naudokitės savo naršyklės pagalbos funkcija.
Pastaba: jei atmesite persiunčiamus slapukus, gali neveikti kai kurios mūsų tinklapio
dalys ar ribojama prieiga prie jo.

