SLAPUKŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS
Lietuvos standartizacijos departamentas (toliau – Departamentas) svetainėse naudoja slapukus
(angl. cookies), siekdamas labiau personalizuoti Jūsų lankomos svetainės veikimą. Slapukais
siekiame:




išvengti pakartotinės registracijos ir anketų pildymo nuolatiniams svetainių lankytojams;
atpažinti sugrįžtančius svetainės lankytojus;
analizuoti Jūsų įpročius, kad svetainių veikimas būtų patogus, efektyvus ir atitiktų Jūsų
poreikius bei lūkesčius.

Kas yra slapukai?
Slapukai yra nedideli tekstiniai failai (užimantys iki kelių KB), kuriuos Jūsų interneto naršyklė
(pavyzdžiui, Internet Explorer, Edge, Firefox, Chrome, Opera arba Safari) skelbia Jūsų
kompiuteryje, planšetiniame kompiuteryje arba išmaniajame įrenginyje. Jie leidžia svetainėms
išsaugoti tokius duomenis kaip įrenginio IP adresas, naršyklės tipas, amžiaus grupė, lytis, taip pat
duomenis apie tai, kaip Jūs naudojatės svetaine (kokius puslapius vartote, kokiu turiniu domitės).
Kokius mes naudojame slapukus?
Slapuko naudojimo
vieta

Slapuko pavadinimas
Google-analytics.com
Channel ID - Google
resindex
user_login_redirect_url

Svetainė
(www.lsd.lt),

NEW_WP

Dokumentų valdymo LZD
sistema
(http://dvs.lsd.lt)
m_article_read_xxx
UID
PHPSESSID
Elektroninė standartų JSESSIONID
SESSION
parduotuvė
(https://eshop.lsd.lt) XSRF-TOKEN
LOCALE
LLCookie
eKomitetas
LLTZCookie
(http://live.lsd.lt/smis)
AtlasURLCookie
Kaip valdyti slapukus?

Paskirtis
Naudojama turinio valdymo sistemai – ar
vartotojas buvo aplankęs indeksinį puslapį
SmartWeb naudojama, jei vartotoją po
registracijos reikia nukreipti į kitą puslapį
Naudojama WebPartner integracijai,
nurodoma, kad bus rodomas 2.x versijos
dizainas
WebPartner naudojama kliento identifikavimui
Kur xxx yra id, naudojama straipsnio
perskaitymui (pažymima, kad straipsnis buvo
skaitytas)
Unikalaus ID sugeneravimui (Apache, PHP
funkcija)
Sesijos cookie sugeneravimui (Apache, PHP
funkcija)
Sesijos identifikavimui
Dabartinei sesijai
Apsaugai nuo CSRF atakų
Pasirinktos kalbos įsiminimui
Sesijos identifikavimui
Laiko zonos identifikavimui
Nukreipimui į kitą puslapį
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Slapukus galite valdyti ir (arba) ištrinti pagal savo pageidavimus. Galite ištrinti visus Jūsų
kompiuteryje jau esančius slapukus, o daugumoje naršyklių galite nustatyti, kad slapukai nebūtų
įrašomi.
Daugumoje naršyklių galima:






patikrinti, kokie slapukai yra įrašyti, ir kai kuriuos iš jų ištrinti;
blokuoti trečiųjų šalių slapukus;
blokuoti konkrečių interneto svetainių slapukus ;
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, dauguma interneto svetainių (įskaitant ir mūsų svetaines) neveiks
tinkamai. Paprastai šiuos nustatymus galite rasti savo naršyklės „parinkčių“ arba „pasirinkimų“
(angl. Settings, Internet Options ir pan.) meniu:





Slapukų nustatymai Internet Explorer
Slapukų nustatymai Firefox
Slapukų nustatymai Chrome
Slapukų nustatymai Safari web ir iOS.

Kad suprastumėte šiuos nustatymus, Jums gali padėti pateiktos nuorodos, arba galite pasinaudoti
savo naršyklės „Pagalbos“ (angl. Help) pasirinkimu, kad gautumėte daugiau informacijos.
Jei norite atsisakyti „Google Analytics“ slapukų, atsisiųskite ir įdiekite „Google Analytics“
atsisakymo naršyklės plėtinį (angl. Opt-out Browser Add-on). „Google Analytics“ atsisakymo
naršyklės plėtinys
Daugiau informacijos apie tai, kaip pašalinti slapukus, ir kitos naudingos informacijos, susijusios su
slapukų naudojimu, galite rasti interneto svetainėje http://www.allaboutcookies.org/.

