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1 N  E  S  K  I  R  T  A   P  L  A  T  I  N  T  I

ATMINTINĖ APIE SLAPUKUS 

Bandydami nustatyti kokia turi būti tinklapio privatumo politika bei pranešimas apie slapukus, 
įvertinkime tris galimus interneto svetainių „scenarijus“.  

 Sudėtinga e-komercijos svetainė, žiniasklaidos portalas, ar bet koks portalas kuris 
leidžia pas save publikuoti nuorodas ar turinio fragmentus iš kitų svetainių, reklamas 
ir pan. (third party managed content). Tokios svetainės atveju yra realiai sekamas 
lankytojo elgesys (online behaviour) ir pagal tai daromi sprendimai bei realiai 
profiliuojamas konkretus vartotojas. Dažnai tai vyksta pagal požymius, kurių 
vartotojas net ir nesuvokia ar nėra informuojamas. Svetainė sudaro sąlygas 
trečiosioms šalims sekti savo vartotojus. 
Reikia: 

- Išsamios ir detalios Privatumo politikos su ne tik savo slapukais, o ir 
nuorodomis į partnerių slapukų politikas ar pranešimus, pvz. Google, ir 
pan., apribojant atsakomybę ir informuojant apie pasekmes galimas kitų 
duomenų tvarkytojų problemų atveju; 

- Rimto „cookie management engine“, kaip kad  
o https://www.onetrust.com/products/slapukai/ 
o https://www.cookiebot.com/en/pricing/ 

Nes teoriškai nesunku įrodyti, kad nutekėjus slapukų info, kartu nuteka detalus 
vartotojo profilis, t.y. įrodoma žala. 
 

 Nesudėtinga svetainė kitoje CMS (Content Management System), kuris naudoja 
konkrečius apps‘us, appletus, webparts‘us, bet be reklamų. Pvz., svetainė su online 
testavimų galimybe, t.y. naudojami trečiųjų šalių webapps‘as ir hostingo platforma. 
Abu turi savo techninių slapukų. Jų atsisakius, galimas realus funkcionalumo 
praradimas. 
Reikia: 

- Vidutinio detalumo Privatumo politikos, informuojant kokius slapukus 
renkame mes (dažniausiai jokių) ir kokius slapukus renka platformos 
teikėjai. Kai kurie jų iš tikrųjų reikalingi tinklapio veikimui. Atsakomybių 
paskirstymas: platformos teikėjai atsakingi už savo cookius (mes jų net 
nematome). 

- Rimtas cookie management įrankis – nebūtinas. Slapukai laikini, gali būti 
trinami dažniausiai sesijos pabaigoje. Tačiau vis tiek reikia Slapukų 
pranešimo su realiai veikiančiu pasirinkimu „Sutinku / Nesutinku“. 

Nes net ir nutekėjus informacijai, iš slapukų neitų susidaryti jokio aiškaus vaizdo. Žalos 
įrodyti praktiškai neįmanoma. 
 

 Visiškai paprasta svetainė. Talpinama pvz. serveriai.lt, tiesiog surašant sakykime 
WordPress platformoje ruoštus failus į konkrečius katalogus. 
Reikia: 

- Paprastos Privatumo politikos; 
- Slapukų pranešimo su pasirinkimu „Sutinku / Nesutinku“; atsisakius slapukų 

svetainės funkcionalumas praktiškai beveik nesikeičia. Tinka bet koks 
disclaimer‘is. 

Nes slapukų praktiškai nėra, ir žalos nėra.  
 


