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Būtinieji slapukai 

Interneto svetainės adresas Paslaugos teikėjas Slapuko pavadinimas Slapuko naudojimo tikslai Slapuko 

saugojimo 

trukmė 

www.cblgroup.com  AS „Citadele banka“, 

įskaitant Estijos ir 

Lietuvos filialus 

_cblgroup_session Slapukas saugo naršyklės sesijos 

duomenis ir užtikrina pagrindinių 

interneto svetainės funkcijų 

veikimą vienos sesijos metu. 

Iki sesijos 

pabaigos 

www.citadele.lv, www.citadele.lt, 

www.citadele.ee, developer.citadele.lv, 

www.cblam.lv, www.cblbank.lt 

AS „Citadele banka“, 

įskaitant Estijos ir 

Lietuvos filialus, 

įmones „CBL Asset 

Management IPAS“ 

_citadele_session Slapukas saugo naršyklės sesijos 

duomenis, užtikrinančius 

pagrindinių interneto svetainės 

funkcijų veikimą vienos sesijos 

metu. 

Iki sesijos 

pabaigos 

portal.klix.app, klix.app AS „Citadele banka“ __Host-SPELL_SESSION Slapukas saugo naršyklės sesijos 

duomenis, užtikrinančius 

pagrindinių interneto svetainės 

funkcijų veikimą vienos sesijos 

metu. 

Iki sesijos 

pabaigos 

www.citadele.lv, www.citadele.lt, 

www.citadele.ee, www.cblgroup.com, 

www.hortusre.lv, www.pensija.lv, 

www.finoterapija.lv, www.xrewards.lv, 

www.xrewards.lt, www.xrewards.ee, 

developer.citadele.lv, www.cblam.lv, 

www.cblbank.lt, www.citadeleleasing.lv, 

www.citadeleleasing.lt, 

AS „Citadele banka“, 

įskaitant Estijos ir 

Lietuvos filialus, 

įmones „CBL Asset 

Management 

IPAS“,SIA „Hortus 

Residential“, SIA 

„Citadele Leasing“, AS 

statistics_tracker Slapukas įsimena, kad naudotojas 

leido naudoti statistikos slapukus. 

1 metai 

http://www.cblgroup.com/
http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.citadele.ee/
http://developer.citadele.lv/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
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www.citadeleleasing.ee, 

mana.citadele.lv, online.citadele.lv, 

portal.klix.app, klix.app 

„Citadele Leasing“ 

Estijos filialas, AS 

„Citadele Leasing“ 

Lietuvos filialas 

www.citadele.lv, www.citadele.lt, 

www.citadele.ee, www.cblgroup.com, 

www.hortusre.lv, www.pensija.lv, 

www.finoterapija.lv, www.xrewards.lv, 

www.xrewards.lt, www.xrewards.ee, 

developer.citadele.lv, www.cblam.lv, 

www.cblbank.lt, www.citadeleleasing.lv, 

www.citadeleleasing.lt, 

www.citadeleleasing.ee, 

mana.citadele.lv, online.citadele.lv, 

portal.klix.app, klix.app 

AS „Citadele banka“, 

įskaitant Estijos ir 

Lietuvos filialus, 

įmones „CBL Asset 

Management 

IPAS“,SIA „Hortus 

Residential“, SIA 

„Citadele Leasing“, AS 

„Citadele Leasing“ 

Estijos filialas, AS 

„Citadele Leasing“ 

Lietuvos filialas 

analytics_tracker Slapukas įsimena, kad naudotojas 

leido naudoti analitinius slapukus. 

1 metai 

www.citadele.lv, www.citadele.lt, 

www.citadele.ee, www.cblgroup.com, 

www.hortusre.lv, www.pensija.lv, 

www.finoterapija.lv, www.xrewards.lv, 

www.xrewards.lt, www.xrewards.ee, 

developer.citadele.lv, www.cblam.lv, 

www.cblbank.lt, www.citadeleleasing.lv, 

www.citadeleleasing.lt, 

www.citadeleleasing.ee, 

mana.citadele.lv, online.citadele.lv, 

portal.klix.app, klix.app 

AS „Citadele banka“, 

įskaitant Estijos ir 

Lietuvos filialus, 

įmones „CBL Asset 

Management 

IPAS“,SIA „Hortus 

Residential“, SIA 

„Citadele Leasing“, AS 

„Citadele Leasing“ 

Estijos filialas, AS 

„Citadele Leasing“ 

Lietuvos filialas 

marketing_tracker Slapukas įsimena, kad naudotojas 

leido naudoti rinkodaros 

slapukus. 

1 metai 

http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.citadele.ee/
http://www.cblgroup.com/
http://www.hortusre.lv/
http://www.pensija.lv/
http://www.finoterapija.lv/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://developer.citadele.lv/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
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www.citadele.lv, mana.citadele.lv, 

online.citadele.lv 

AS “Citadele banka”  loan_tracker Slapukas įsimena, kad naudotojas 

leido naudoti rinkodaros paskolos 

produkto slapukus. 

30 dienų 

www.citadele.l, www.citadele.lt,  

www.citadele.ee, www.cblgroup.com, 

developer.citadele.lv, www.cblam.lv, 

www.cblbank.lt 

AS „Citadele banka“, 

įskaitant Estijos ir 

Lietuvos filialus, 

įmones „CBL Asset 

Management IPAS“ 

closed_announcements, 

permanently_closed_announcements 

Slapukas įsimena naudotojo 

skaitytus pranešimus, kad jie 

nebebūtų jam rodomi dar kartą. 

1 metai 

www.citadele.lv, www.citadele.lt, 

www.citadele.ee, www.cblgroup.com, 

developer.citadele.lv, www.cblam.lv, 

www.cblbank.lt 

AS „Citadele banka“, 

įskaitant Estijos ir 

Lietuvos filialus, 

įmones „CBL Asset 

Management IPAS“ 

default_locale Slapukas įsimena naudotojo 

pasirinktą kalbą. 

1 metai 

www.citadele.lv, www.citadele.lt, 

www.citadele.ee, www.cblgroup.com, 

developer.citadele.lv,  www.cblam.lv,  

www.cblbank.lt 

AS „Citadele banka“, 

įskaitant Estijos ir 

Lietuvos filialus, 

įmones „CBL Asset 

Management IPAS“ 

default_site_segment Slapukas įsimena naudotojo 

pasirinktą interneto svetainės dalį 

(Privatiems klientams, Verslo 

klientams, Privačioji 

bankininkystė). 

1 metai 

www.citadele.lv, www.citadele.lt, 

www.citadele.ee, www.cblgroup.com, 

developer.citadele.lv, www.cblam.lv, 

www.cblbank.lt, www.xrewards.lv, 

www.xrewards.lt, www.xrewards.ee, 

www.citadeleleasing.lv, 

www.citadeleleasing.lt, 

www.citadeleleasing.ee 

AS „Citadele banka“, 

įskaitant Estijos ir 

Lietuvos filialus, 

įmones „CBL Asset 

Management 

IPAS“, SIA „Citadele 

Leasing“, AS „Citadele 

Leasing“ Estijos 

filialas, AS „Citadele 

gdpr_allow Slapukas išsaugo informaciją apie 

leistus naudoti slapukus. 

1 metai 

http://online.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.citadele.ee/
http://www.cblgroup.com/
http://developer.citadele.lv/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.citadele.ee/
http://www.cblgroup.com/
http://developer.citadele.lv/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.citadele.ee/
http://www.cblgroup.com/
http://developer.citadele.lv/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.citadele.ee/
http://www.cblgroup.com/
http://developer.citadele.lv/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
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Leasing“ Lietuvos 

filialas 

www.citadele.lv, www.citadele.lt, 

www.citadele.ee, www.cblgroup.com, 

developer.citadele.lv,  www.cblam.lv, 

www.cblbank.lt 

AS „Citadele banka“, 

įskaitant Estijos ir 

Lietuvos filialus, 

įmones „CBL Asset 

Management IPAS“ 

hide_browser_notice Slapukas įsimena, kad naudotojas 

perskaitė pranešimą apie tai, jog 

jo naudojama naršyklės versija 

yra pasenusi. 

1 metai 

www.xrewards.lv, www.xrewards.lt, 

www.xrewards.ee, www.cblbank.lt, 

www.citadeleleasing.lv, 

www.citadeleleasing.lt, 

www.citadeleleasing.ee 

AS „Citadele banka“, 

įskaitant Estijos ir 

Lietuvos filialus, SIA 

„Citadele Leasing“, AS 

„Citadele Leasing“ 

Estijos filialas, AS 

„Citadele Leasing“ 

Lietuvos filialas 

PHPSESSID Slapukas naudojamas unikaliam 

naudotojo sesijos identifikavimo 

numeriui nustatyti ir išsaugoti 

serveryje, taip pat valdyti 

naudotojo sesiją interneto 

svetainėje. 

Iki sesijos 

pabaigos 

www.xrewards.lv, www.xrewards.lt, 

www.xrewards.ee 

AS „Citadele banka“, 

įskaitant Estijos ir 

Lietuvos filialus 

newsession Slapukas naudojamas pradedant 

naują sesiją ir užtikrina, kad sesija 

būtų pašalinta iš įrenginio, 

kuriame buvo pradėta ankstensė 

sesija. 

Iki sesijos 

pabaigos 

www.citadele.lv, www.citadele.lt, 

www.citadele.ee 

AS „Citadele banka“, 

įskaitant Estijos ir 

Lietuvos filialus 

october_session Slapukas saugo naršyklės sesijos 

duomenis ir užtikrina pagrindinių 

interneto svetainės funkcijų 

veikimą vienos sesijos metu. 

Iki sesijos 

pabaigos 

http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.citadele.ee/
http://www.cblgroup.com/
http://developer.citadele.lv/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://www.cblbank.lt/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.citadele.ee/
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www.citadele.lv, www.citadele.lt, 

www.citadele.ee, www.cblgroup.com, 

developer.citadele.lv, www.cblam.lv, 

www.cblbank.lt, www.citadeleleasing.lv, 

www.citadeleleasing.lt, 

www.citadeleleasing.ee 

AS „Citadele banka“, 

įskaitant Estijos ir 

Lietuvos filialus, 

įmones „CBL Asset 

Management 

IPAS“, SIA „Citadele 

Leasing“, AS „Citadele 

Leasing“ Estijos 

filialas, AS „Citadele 

Leasing“ Lietuvos 

filialas 

show_cookie_notice Slapukas įsimena, ar pranešimas 

apie slapukų naudojimą buvo 

uždarytas. 

1 metai 

mana.citadele.lv, mano.citadele.lt, 

minu.citadele.ee 

AS „Citadele banka“, 

įskaitant Estijos ir 

Lietuvos filialus 

local_timezone_offset Slapukas įsimena, kurioje laiko 

zonoje yra naudotojas. 

1 diena 

mana.citadele.lv, mano.citadele.lt, 

minu.citadele.ee 

AS „Citadele banka“, 

įskaitant Estijos ir 

Lietuvos filialus 

mx_locale Slapukas įsimena naudotojo 

pasirinktą interneto svetainės 

kalbą. 

Iki sesijos 

pabaigos 

mana.citadele.lv, mano.citadele.lt, 

minu.citadele.ee 

AS „Citadele banka“, 

įskaitant Estijos ir 

Lietuvos filialus 

mx_app_lang Slapukas išsaugo numatytąją 

interneto svetainės kalbą (t. y. jei 

naudotojas nepakeičia kalbos 

nustatymų, slapukas nustato 

numatytąją kalbą, kuria bus 

pildomos prašymų formos). 

Iki sesijos 

pabaigos 

mana.citadele.lv, mano.citadele.lt, 

minu.citadele.ee 

AS „Citadele banka“, 

įskaitant Estijos ir 

Lietuvos filialus 

MX_ACTIVE Slapukas išsaugo paskutinę 

aktyvią programą ir užtikrina, kad 

ta pati programa negalėtų būti 

atveriama kitame naršyklės lange. 

Iki sesijos 

pabaigos 

http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.citadele.ee/
http://www.cblgroup.com/
http://developer.citadele.lv/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
http://mana.citadele.lv/
http://mano.citadele.lt/
http://minu.citadele.ee/
http://mana.citadele.lv/
http://mano.citadele.lt/
http://minu.citadele.ee/
http://mana.citadele.lv/
http://mano.citadele.lt/
http://minu.citadele.ee/
http://mana.citadele.lv/
http://mano.citadele.lt/
http://minu.citadele.ee/
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Taip nutikus, naudotojo sesija 

uždaroma visuose atvertuose 

languose ir programose. 

mana.citadele.lv, mano.citadele.lt, 

minu.citadele.ee 

AS „Citadele banka“, 

įskaitant Estijos ir 

Lietuvos filialus 

JSESSIONID Slapukas išsaugo naudotojo 

aktyvios sesijos identifikatorių. 

Iki sesijos 

pabaigos 

mana.citadele.lv, mano.citadele.lt, 

minu.citadele.ee 

AS „Citadele banka“, 

įskaitant Estijos ir 

Lietuvos filialus 

Oauth_token_request_state Apsaugos slapukas išsaugo 

atsitiktine tvarka generuojamą 

raktą, naudojamą apgaulingoms 

užklausoms blokuoti. 

Iki sesijos 

pabaigos 

mana.citadele.lv, mano.citadele.lt, 

minu.citadele.ee 

AS „Citadele banka“, 

įskaitant Estijos ir 

Lietuvos filialus 

KC_RESTART Slapukas naudojamas 

prisijungimo procesui atnaujinti 

pasibaigus naršyklės sesijai. 

Iki sesijos 

pabaigos 

mana.citadele.lv, mano.citadele.lt, 

minu.citadele.ee 

AS „Citadele banka“, 

įskaitant Estijos ir 

Lietuvos filialus 

AUTH_SESSION_ID Slapukas išsaugo naudotojo 

prisijungimo sesijos 

identifikatorių. 

Iki sesijos 

pabaigos 

mana.citadele.lv, mano.citadele.lt, 

minu.citadele.ee 

AS „Citadele banka“, 

įskaitant Estijos ir 

Lietuvos filialus 

INGRESSCOOKIE Infrastruktūros slapukas paskirsto 

gaunamų užklausų srautą 

serveriams. 

Iki sesijos 

pabaigos 

 www.cblbank.lt AS „Citadele banka“ 

Lietuvos filialas 

_csrf Saugos įrankis, įkeliantis 

naudotojo prieigos raktą į įvairius 

šablonus siekiant apsaugoti 

naudotojo duomenis nuo įvedimo 

kitose svetainėse (tarpsvetaininių 

užklausų klastojimo, CSRF).  

Iki sesijos 

pabaigos 

http://mana.citadele.lv/
http://mano.citadele.lt/
http://minu.citadele.ee/
http://mana.citadele.lv/
http://mano.citadele.lt/
http://minu.citadele.ee/
http://mana.citadele.lv/
http://mano.citadele.lt/
http://minu.citadele.ee/
http://mana.citadele.lv/
http://mano.citadele.lt/
http://minu.citadele.ee/
http://mana.citadele.lv/
http://mano.citadele.lt/
http://minu.citadele.ee/
http://www.cblbank.lt/
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api.klix.app, portal.klix.app AS „Citadele banka“, 

įskaitant Estijos ir 

Lietuvos filialus 

klix-last-selected-country Parinkti telefono numerio šalies 

kodą pagal vartotojo IP adresą 

arba pagal anksčiau vartotojo 

pasirinktą telefono numerio šalies 

kodą. 

1 metai 

api.klix.app, portal.klix.app AS „Citadele banka“, 

įskaitant Estijos ir 

Lietuvos filialus 

rem-me-pass Identifikuoti anksčiau 

autentifikuotus klientus „Klix“ 

valdiklyje. 

14 dienų 

api.klix.app, portal.klix.app AS „Citadele banka“, 

įskaitant Estijos ir 

Lietuvos filialus 

rem-me-user Įsiminti anksčiau autentifikuotus 

klientus „Klix“ valdiklyje. 

14 dienų 

api.klix.app, portal.klix.app AS „Citadele banka“, 

įskaitant Estijos ir 

Lietuvos filialus 

selected-user Iš anksto pasirinkti anksčiau 

pasirinktą vartotoją „Klix“ formoje. 

14 dienų 

api.klix.app, portal.klix.app AS „Citadele banka“, 

įskaitant Estijos ir 

Lietuvos filialus 

safari-fix Įgalinti „Klix iframe“ prieigą prie 

slapukų palaikymo „Safari“ 

naršyklėje. 

Iki sesijos 

pabaigos 

api.klix.app, portal.klix.app AS „Citadele banka“, 

įskaitant Estijos ir 

Lietuvos filialus 

paym-ses-user Įsiminti kliento duomenis vieno 

atsiskaitymo metu. 

 30 minučių 

api.klix.app, portal.klix.app AS „Citadele banka“, 

įskaitant Estijos ir 

Lietuvos filialus 

paym-ses-pass Nustatyti kliento duomenis vieno 

atsiskaitymo metu. 

 30 minučių 
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www.citadeleleasing.lv, 

www.citadeleleasing.lt, 

www.citadeleleasing.ee 

SIA „Citadele 

Leasing“, AS „Citadele 

Leasing“ Estijos 

filialas, AS „Citadele 

Leasing“ Lietuvos 

filialas 

unicredit_covid Slapukas įsimena, kad naudotojas 

perskaitė ir uždarė COVID-19 

žinutę. 

1 metai 

www.citadeleleasing.lv, 

www.citadeleleasing.lt, 

www.citadeleleasing.ee 

SIA „Citadele 

Leasing“, AS „Citadele 

Leasing“ Estijos 

filialas, AS „Citadele 

Leasing“ Lietuvos 

filialas 

unicredit_user_logged_in Slapukas naudojamas siekiant 

įsiminti naudotojo atliktą 

autentifikavimą ar išjungimo 

mygtuko naudojimą mobiliojoje 

programėlėje. 

1 mėnuo 

www.citadele.lv, www.citadele.lt, 

www.citadele.ee, www.cblgroup.com, 

www.finoterapija.lv, www.pensija.lv, 

www.xrewards.lv, www.xrewards.lt, 

www.xrewards.ee, www.cblam.lv, 

www.cblbank.lt 

„Google“ CONSENT Slapukas naudojamas siekiant 

įsiminti naudotojo pasirinktas 

slapukų nuostatas. 

18 metų 

www.hortusre.lv  SIA „Hortus 

Residential“ 

cpanel Slapukas užtikrina pagrindinių 

interneto svetainės funkcijų 

veikimą. 

Iki sesijos 

pabaigos 

www.pensija.lv  „CBL Asset 

Management IPAS“ 

XSRF-TOKEN Saugos įrankis, įkeliantis 

naudotojo prieigos raktą į įvairius 

šablonus siekiant apsaugoti 

naudotojo duomenis nuo įvedimo 

kitose svetainėse (tarpsvetaininių 

užklausų klastojimo, CSRF). 

Iki sesijos 

pabaigos 

http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.citadele.ee/
http://www.cblgroup.com/
http://www.finoterapija.lv/
http://www.pensija.lv/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
http://www.hortusre.lv/
http://www.pensija.lv/
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www.finoterapija.lv, www.pensija.lv „CBL Asset 

Management IPAS“ 

cookies_accepted Slapukas įsimena, kad naudotojas 

leido naudoti slapukus. 

1 metai 

www.finoterapija.lv  „CBL Asset 

Management IPAS“ 

finoterapija_session Slapukas išsaugo informaciją apie 

sesijos metu atliktus veiksmus. 

Iki sesijos 

pabaigos 

www.pensija.lv  „CBL Asset 

Management IPAS“ 

pensija_session Slapukas išsaugo naršyklės sesijos 

duomenis ir užtikrina pagrindinių 

puslapio funkcijų veikimą 

apsilankymo metu. 

Iki sesijos 

pabaigos 

www.xrewards.lv, www.xrewards.lt, 

www.xrewards.ee 

„Magento“ form_key Saugos įrankis, įkeliantis 

naudotojo prieigos raktą į įvairius 

šablonus siekiant apsaugoti 

naudotojo duomenis nuo įvedimo 

kitose svetainėse (tarpsvetaininių 

užklausų klastojimo, CSRF). 

Iki sesijos 

pabaigos 

www.xrewards.lv, www.xrewards.lt, 

www.xrewards.ee 

„Magento“ mage-cache-sessid Slapukas išvalo vietinę talpyklę. Iki sesijos 

pabaigos 

www.xrewards.lv, www.xrewards.lt, 

www.xrewards.ee 

„Magento“ mage-cache-storage Vietos naudotojo turinio saugykla, 

turinti el. prekybos funkcijas. 

Iki sesijos 

pabaigos 

www.xrewards.lv, www.xrewards.lt, 

www.xrewards.ee 

„Magento“ mage-cache-storage-section-

invalidation 

Vietinėje talpykloje išsaugo 

specifines turinio dalis, kurios turi 

būti panaikinamos. Leidžia 

lengviau išsaugoti naršyklės turinį 

talpykloje, taigi užtikrina spartesnį 

puslapių įkėlimą. 

1 diena 

http://www.finoterapija.lv/
http://www.pensija.lv/
http://www.finoterapija.lv/
http://www.pensija.lv/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
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www.xrewards.lv, www.xrewards.lt, 

www.xrewards.ee 

„Magento“ private_content_version Apsaugos slapukas, naudojamas 

puslapiuose, kuriuose pateikiami 

naudotojo duomenys, priskiriantis 

šiems duomenims atsitiktine 

tvarka parinktą unikalų numerį ir 

laiką, kad naudotojo informacija 

nebūtų išsaugota serverio 

talpykloje. 

1 metai 

www.xrewards.lv, www.xrewards.lt, 

www.xrewards.ee 

„Magento“ section_data_ids Slapukas išsaugo naudotojo 

informaciją, susijusią su jo 

inicijuojamais veiksmais, 

pavyzdžiui, pageidavimų sąrašo 

peržiūra, mokėjimo informacijos 

įvedimu ir pan. 

Iki sesijos 

pabaigos 

www.xrewards.lv, www.xrewards.lt, 

www.xrewards.ee 

„Magento“ store, store_xx Slapukas išsaugo informaciją apie 

naudotojo konkrečioje interneto 

svetainėje pasirinktą kalbą. 

1 metai 

www.xrewards.lv, www.xrewards.lt, 

www.xrewards.ee 

„Magento“ user_allowed_save_cookie Slapukas įsimena, kad naudotojas 

leido naudoti slapukus. 

2 dienos 

www.xrewards.lv, www.xrewards.lt, 

www.xrewards.ee 

„Magento“ recently_viewed_product Siekiant užtikrinti paprastesnį 

naršymą slapukas išsaugo 

neseniai peržiūrėtų produktų 

identifikatorius. 

1 metai 

www.xrewards.lv, www.xrewards.lt, 

www.xrewards.ee 

„Magento“ persistent_shopping_cart Prieš nukreipiant naudotoją į 

prisijungimo puslapį, Slapukas 

išsaugo informaciją apie pirkinių 

1 metai 

http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
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krepšelio turinį ir kitų produktų 

peržiūros istoriją. 

www.xrewards.lv, www.xrewards.lt, 

www.xrewards.ee 

„Magento“ login_redirect Išsaugo tikslinį puslapį, kurį 

naudotojas pasirinko (įkėlė) prieš 

tai, kai jis buvo nukreiptas į 

prisijungimo (registracijos) 

puslapį. 

Iki sesijos 

pabaigos 

www.xrewards.lv, www.xrewards.lt, 

www.xrewards.ee 

„Magento“ X-Magento-Vary Konfigūracijos nuostata, 

užtikrinanti geresnį veikimą, 

naudojant „Varnish“ statinio 

turinio talpyklą. 

Iki sesijos 

pabaigos 

www.xrewards.lv, www.xrewards.lt, 

www.xrewards.ee 

„Magento“ product_data_storage Slapukas išsaugo produktų 

informaciją, susijusią su neseniai 

peržiūrėtais (palygintais) 

produktais. 

1 metai 

www.xrewards.lv, www.xrewards.lt, 

www.xrewards.ee 

„Magento“ recently_viewed_product_previous Slapukas išsaugo neseniai 

nustatytų produktų 

identifikatorius, kad produktus 

būtų lengva rasti. 

1 metai 

www.xrewards.lv, www.xrewards.lt, 

www.xrewards.ee 

„Magento“ mage-messages Slapukas fiksuoja klaidos ir kitus 

naudotojui rodomus pranešimus. 

1 metai (jei 

pateikiamas 

klaidos 

pranešimas, 

slapukas 

nedelsiant 

pašalinamas) 

http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
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www.xrewards.lv, www.xrewards.lt, 

www.xrewards.ee 

„Magento“ mage-translation-file-version Slapukas fiksuoja, kuri puslapio 

versija naudojama naudotojo 

vietinėje saugykloje. 

1 metai 

www.xrewards.lv, www.xrewards.lt, 

www.xrewards.ee 

„Magento“ mage-translation-storage Slapukas išsaugo rodomą turinį, 

jei to pageidauja naudotojas 

(pavyzdžiui, peržiūrėdamas 

pasiūlymo turinį). Slapukas taip 

pat būtinas, norint užtikrinti 

optimalų interneto svetainės 

veikimo greitį. 

1 metai 

www.xrewards.lv, www.xrewards.lt, 

www.xrewards.ee 

„Magento“ guest-view Slapukas įsimena, kad naudotojas 

nėra prisijungęs, taigi naudotojui 

rodomas puslapis, pritaikytas 

neprisijungusiems naudotojams. 

Iki sesijos 

pabaigos 

www.citadele.lv, www.citadele.lt, 

www.cblam.lv, www.cblbank.lt 

„SmartsUpp“ ssupp.animbnr Slapukas įsimena reklamjuostės 

animaciją, kad ji nebebūtų 

rodoma dar kartą. 

Iki sesijos 

pabaigos 

www.citadele.lv, www.citadele.lt, 

www.cblam.lv, www.cblbank.lt 

„SmartsUpp“ ssupp.autoopen Slapukas išsaugo informaciją apie 

valdiklio automatinio atidarymo 

funkcijos veikimą. 

Iki sesijos 

pabaigos 

www.citadele.lv, www.citadele.lt, 

www.cblam.lv, www.cblbank.lt 

„SmartsUpp“ ssupp.banner Slapukas išsaugo informaciją apie 

valdiklio reklamjuostę (1=atverta, 

0=užverta). 

Iki sesijos 

pabaigos 

www.citadele.lv, www.citadele.lt, 

www.cblam.lv, www.cblbank.lt 

„SmartsUpp“ ssupp.barclicked Slapukas reikalingas norint gauti 

automatinius pokalbio 

pranešimus. 

Iki sesijos 

pabaigos 

http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/


 

Informaciją apie „Citadele“ interneto svetainėse naudojamus slapukus 
 

 
 

 

 

13 

www.citadele.lv, www.citadele.lt, 

www.cblam.lv, www.cblbank.lt 

„SmartsUpp“ ssupp.chatid Slapukas įsimena pokalbio 

identifikatorių. 

180 dienų 

www.citadele.lv, www.citadele.lt, 

www.cblam.lv, www.cblbank.lt 

„SmartsUpp“ ssupp.opened Slapukas išsaugo informaciją, ar 

pokalbio langas yra atvertas. 

Iki sesijos 

pabaigos 

www.citadele.lv, www.citadele.lt, 

www.cblam.lv, www.cblbank.lt 

„SmartsUpp“ ssupp.vid Slapukas išsaugo lankytojo 

identifikatorių. 

180 dienų 

www.citadele.lv, www.citadele.lt, 

www.cblam.lv, www.cblbank.lt 

„SmartsUpp“ ssupp.visits Slapukas išsaugo ankstesnių 

apsilankymų skaičių siekiant 

nepraleisti automatiškai 

siunčiamų pranešimų. 

180 dienų 

klix.app „Wordpress“ cookie_notice_accepted Išsaugo informaciją apie slapukų 

leidimus. 

30 dienų 

klix.app „Wordpress“ pll_language Išsaugo vartotojo pasirinktą kalbą. 30 dienų 

 

Rinkodaros slapukai 

Interneto svetainės adresas Paslaugos 

teikėjas  

Slapuko pavadinimas Slapuko naudojimo tikslai Slapuko 

saugojimo 

trukmė  

www.citadele.lv, www.citadele.lt,  

www.citadele.ee, www.finoterapija.lv,  

www.pensija.lv, www.xrewards.lv,  

www.cblam.lv, www.cblbank.lt, 

www.citadeleleasing.lv, 

„AdForm“ C Slapukas naudojamas nustatyti, ar naudotojo 

naršyklė priima slapukus (1 – slapukus naudoti 

leidžiama, 3 – naudoti slapukų neleidžiama). 

 Jei naudoti 

slapukus 

leidžiama: 60 

dienų. 

http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.citadele.eewww.finoterapija.lv/
http://www.pensija.lv/
http://www.xrewards.lv/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
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www.citadeleleasing.lt, 

www.citadeleleasing.ee 

 Jei naudoti 

slapukų 

neleidžiama: 

10 metų 

www.citadele.lv, www.citadele.lt, 

www.citadele.ee, www.finoterapija.lv,  

www.pensija.lv, www.xrewards.lv,  

www.cblam.lv, www.cblbank.lt, 

www.citadeleleasing.lv, 

www.citadeleleasing.lt, 

www.citadeleleasing.ee 

„AdForm“ CM Slapukas įsimena, ar reikia iš naujo patikrinti 

partnerių (reklamos užsakovų, skelbėjų) slapukų 

integraciją („AdServing“). 

1 diena 

www.citadele.lv, www.citadele.lt, 

www.citadele.ee, www.finoterapija.lv,  

www.pensija.lv, www.xrewards.lv,  

www.cblam.lv, www.cblbank.lt, 

www.citadeleleasing.lv, 

www.citadeleleasing.lt, 

www.citadeleleasing.ee 

„AdForm“ CM14 Slapukas įsimena, ar reikia iš naujo patikrinti 

partnerių (reklamos užsakovų, skelbėjų) slapukų 

integraciją („AdServing“). 

14 dienų 

www.citadele.lv, www.citadele.lt, 

www.citadele.ee, www.finoterapija.lv,  

www.pensija.lv, www.xrewards.lv,  

www.xrewards.lt, www.xrewards.ee,  

www.cblam.lv, www.cblbank.lt, 

www.citadeleleasing.lv, 

www.citadeleleasing.lt, 

www.citadeleleasing.ee 

„AdForm“ DigiTrust.v1.identity Slapukas įsimena naudotojo identifikatorių. Slapuką 

nustato nepriklausoma reklamos užsakovų ir 

skelbėjų organizacija „DigiTrust“. 

7 dienos 

http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.citadele.ee/
http://www.finoterapija.lv/
http://www.pensija.lv/
http://www.xrewards.lv/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.citadele.ee/
http://www.finoterapija.lv/
http://www.pensija.lv/
http://www.xrewards.lv/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.citadele.ee/
http://www.finoterapija.lv/
http://www.pensija.lv/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
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www.citadele.lv, www.citadele.lt,  

www.citadele.ee, www.finoterapija.lv,  

www.pensija.lv, www.xrewards.lv,  

www.xrewards.lt, www.xrewards.ee,  

www.cblam.lv, www.cblbank.lt, 

www.citadeleleasing.lv, 

www.citadeleleasing.lt, 

www.citadeleleasing.ee 

„AdForm“ OTZ Slapukas padeda pritaikyti „Google“ interneto 

svetainėse (pavyzdžiui, „Google“ paieškos svetainėje) 

pateikiamas reklamas. 

15 dienų 

www.citadele.lv, www.citadele.lt,  

www.citadele.ee, www.finoterapija.lv,  

www.pensija.lv, www.xrewards.lv,  

www.xrewards.lt, www.xrewards.ee,  

www.cblam.lv, www.cblbank.lt, 

www.citadeleleasing.lv, 

www.citadeleleasing.lt, 

www.citadeleleasing.ee 

„AdForm“ TPC Slapukas naudojamas užfiksuoti, ar naudotojo 

naršyklė priima trečiųjų šalių slapukus. 

14 dienų 

www.citadele.lv, www.citadele.lt,  

www.citadele.ee, www.finoterapija.lv,  

www.pensija.lv, www.xrewards.lv,  

www.xrewards.lt, www.xrewards.ee,  

www.cblam.lv, www.cblbank.lt, 

www.citadeleleasing.lv, 

www.citadeleleasing.lt, 

www.citadeleleasing.ee 

„AdForm“ uid Slapukas naudojamas unikaliam naudotojo 

identifikatoriui sukurti. 

60 dienų 

www.citadele.lv, www.citadele.lt, 

www.citadele.ee, www.cblgroup.com, 

www.finoterapija.lv, www.pensija.lv, 

www.xrewards.lv, www.xrewards.lt, 

„Bing“ _uetsid Slapukas naudojamas nustatyti, kurios reklamos turi 

būti rodomos interneto svetainės naudotojams. 

1 valanda 

http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.citadele.ee/
http://www.finoterapija.lv/
http://www.pensija.lv/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.citadele.ee/
http://www.finoterapija.lv/
http://www.pensija.lv/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.citadele.ee/
http://www.finoterapija.lv/
http://www.pensija.lv/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.citadele.ee/
http://www.cblgroup.com/
http://www.finoterapija.lv/
http://www.pensija.lv/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
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www.xrewards.ee, www.cblam.lv, 

www.cblbank.lt, www.citadeleleasing.lv, 

www.citadeleleasing.lt, 

www.citadeleleasing.ee 

www.citadele.lv, www.citadele.lt, 

www.citadele.ee, www.cblgroup.com, 

www.finoterapija.lv, www.pensija.lv, 

www.xrewards.lv, www.xrewards.lt, 

www.xrewards.ee, www.cblam.lv, 

www.cblbank.lt, www.citadeleleasing.lv, 

www.citadeleleasing.lt, 

www.citadeleleasing.ee 

„Bing“ _uetvid Slapukas nustatyti, kurios reklamos turi būti 

rodomos naudotojams. 

17 dienų 

www.citadele.lv, www.citadele.lt, 

www.citadele.ee, www.cblgroup.com, 

www.finoterapija.lv, www.pensija.lv, 

www.xrewards.lv, www.xrewards.lt, 

www.xrewards.ee, www.cblam.lv, 

www.cblbank.lt, www.citadeleleasing.lv, 

www.citadeleleasing.lt, 

www.citadeleleasing.ee 

portal.klix.app, klix.app 

„Facebook“ datr Slapukas naudojamas naudotojo interneto naršyklei 

identifikuoti, kad naudotojas galėtų prisijungti prie 

„Facebook“ paskyros, neatsižvelgus į tai, ar jis yra 

registruotas naudotojas. 

60 dienų 

www.citadele.lv, www.citadele.lt, 

www.citadele.ee, www.cblgroup.com, 

www.finoterapija.lv, www.pensija.lv, 

www.xrewards.lv, www.xrewards.lt, 

www.xrewards.ee, www.cblam.lv, 

www.cblbank.lt, www.citadeleleasing.lv, 

www.citadeleleasing.lt, 

„Facebook“ fr Slapukas naudojamas reklamoms skelbti ir 

pakartotinei tikslinės auditorijos atrankai. 

3 mėnesiai 

http://www.xrewards.ee/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.citadele.ee/
http://www.cblgroup.com/
http://www.finoterapija.lv/
http://www.pensija.lv/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.citadele.ee/
http://www.cblgroup.com/
http://www.finoterapija.lv/
http://www.pensija.lv/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.citadele.ee/
http://www.cblgroup.com/
http://www.finoterapija.lv/
http://www.pensija.lv/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
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www.citadeleleasing.ee 

portal.klix.app, klix.app 

www.citadele.lv, www.citadele.lt, 

www.citadele.ee, www.cblgroup.com, 

www.finoterapija.lv, www.pensija.lv, 

www.xrewards.lv, www.xrewards.lt, 

www.xrewards.ee, www.cblam.lv, 

www.cblbank.lt, www.citadeleleasing.lv, 

www.citadeleleasing.lt, 

www.citadeleleasing.ee 

portal.klix.app, klix.app 

„Facebook“ c_user Slapukas įsimena naudotojo identifikatorių, kai 

naudotojas yra prisijungęs prie „Facebook“ paskyros. 

Slapuko saugojimo trukmė priklauso nuo „Facebook“ 

paskyros nuostatų. Jei naudotojas pasirinko nuostatą 

„Keep me logged in“ (Likti prisijungusiam), slapukas 

saugomas 90 dienų. Jei ne, slapukas pašalinamas 

pasibaigus sesijai. 

Iki sesijos 

pabaigos 

arba 90 

dienų 

www.citadele.lv, www.citadele.lt,  

www.citadele.ee, www.cblgroup.com,  

www.finoterapija.lv, www.pensija.lv,  

www.xrewards.lv, www.xrewards.lt,  

www.xrewards.ee, developer.citadele.lv,  

www.cblam.lv, www.cblbank.lt, 

www.citadeleleasing.lv, 

www.citadeleleasing.lt, 

www.citadeleleasing.ee 

portal.klix.app, klix.app 

„Facebook“ _fbp Slapukas naudotojams atskirti ir stebėti. 90 dienų 

www.citadele.lv, www.citadele.lt,  

www.citadele.ee, www.cblgroup.com,  

www.finoterapija.lv,www.pensija.lv,  

www.xrewards.lv, www.xrewards.lt,  

www.cblam.lv, www.cblbank.lt 

portal.klix.app, klix.app 

„Facebook“ m_pixel_ratio Slapukas optimaliam reklamuotojų interneto 

svetainių veikimui užtikrinti. 

Iki sesijos 

pabaigos 

http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.citadele.ee/
http://www.cblgroup.com/
http://www.finoterapija.lv/
http://www.pensija.lv/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.citadele.ee/
http://www.cblgroup.com/
http://www.finoterapija.lv/
http://www.pensija.lv/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://developer.citadele.lv/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.citadele.ee/
http://www.cblgroup.com/
http://www.finoterapija.lv/
http://www.pensija.lv/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
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www.citadele.lv, www.citadele.lt, 

www.citadele.ee, www.cblgroup.com, 

www.finoterapija.lv, www.pensija.lv, 

www.xrewards.lv, www.xrewards.lt, 

www.xrewards.ee, www.cblam.lv, 

www.cblbank.lt, www.citadeleleasing.lv, 

www.citadeleleasing.lt, 

www.citadeleleasing.ee 

portal.klix.app, klix.app 

„Facebook“ presence Būsenos slapukas naudotojo pokalbio būsenai 

nustatyti. 

Iki sesijos 

pabaigos 

www.citadele.lv, www.citadele.lt, 

www.citadele.ee, www.cblgroup.com, 

www.finoterapija.lv, www.pensija.lv, 

www.xrewards.lv, www.xrewards.lt, 

www.xrewards.ee, www.cblam.lv, 

www.cblbank.lt, www.citadeleleasing.lv, 

www.citadeleleasing.lt, 

www.citadeleleasing.ee 

portal.klix.app, klix.app 

„Facebook“ sb Slapukas naršyklės informacijai išsaugoti. 2 metai 

www.citadele.lv, www.citadele.lt, 

www.citadele.ee, www.cblgroup.com, 

www.finoterapija.lv, www.pensija.lv, 

www.xrewards.lv, www.xrewards.lt, 

www.xrewards.ee, www.cblam.lv, 

www.cblbank.lt, portal.klix.app, 

klix.app 

„Facebook“ spin Slapukas naudojamas pranešti apie socialines 

kampanijas, kurti problemoms spręsti skirtas 

kampanijas ir kurti tikslinės auditorijos grupes 

remiantis elgsena „Nouryon“ kampanijų ir kitose 

interneto svetainėse. 

1 diena ir 1 

valanda 

www.citadele.lv, www.citadele.lt, 

www.citadele.ee, www.cblgroup.com, 

www.finoterapija.lv, www.pensija.lv, 

„Facebook“ wd Slapukas įsimena naršyklės lango matmenis ir 

padeda nustatyti optimalų „Facebook“ puslapio 

vaizdą. 

1 savaitė 

http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.citadele.ee/
http://www.cblgroup.com/
http://www.finoterapija.lv/
http://www.pensija.lv/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.citadele.ee/
http://www.cblgroup.com/
http://www.finoterapija.lv/
http://www.pensija.lv/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.citadele.ee/
http://www.cblgroup.com/
http://www.finoterapija.lv/
http://www.pensija.lv/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.citadele.ee/
http://www.cblgroup.com/
http://www.finoterapija.lv/
http://www.pensija.lv/
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www.xrewards.lv, www.xrewards.lt, 

www.xrewards.ee, www.cblam.lv, 

www.cblbank.lt, www.citadeleleasing.lv, 

www.citadeleleasing.lt, 

www.citadeleleasing.ee 

portal.klix.app, klix.app 

www.citadele.lv, www.citadele.lt, 

www.citadele.ee, www.cblgroup.com, 

www.finoterapija.lv, www.pensija.lv, 

www.xrewards.lv, www.xrewards.lt, 

www.xrewards.ee, www.cblam.lv, 

www.cblbank.lt, www.citadeleleasing.lv, 

www.citadeleleasing.lt, 

www.citadeleleasing.ee 

portal.klix.app, klix.app 

„Facebook“ xs Slapukas įsimena informaciją apie prisijungimą prie 

„Facebook“ paskyros. Pavyzdžiui, jei naudotojas gali 

dalytis įrašais arba prisijungti prie interneto 

svetainės naudodamas „Facebook“ paskyrą, veikiant 

šiam slapukui naudotojo nebus prašoma iš naujo 

prisijungti atidarius „Facebook“ interneto svetainę. 

Slapuko saugojimo trukmė priklauso nuo „Facebook“ 

paskyros nuostatų. Jei naudotojas pasirinko nuostatą 

„Keep me logged in“ (Likti prisijungusiam), slapukas 

saugomas 90 dienų. Jei ne, slapukas pašalinamas 

pasibaigus sesijai. 

Iki sesijos 

pabaigos 

arba 90 

dienų 

www.citadele.lv, www.citadele.lt, 

www.citadele.ee, www.cblgroup.com, 

www.finoterapija.lv, www.pensija.lv, 

www.xrewards.lv, www.xrewards.lt,  

www.xrewards.ee, www.cblam.lv, 

www.cblbank.lt, portal.klix.app, 

klix.app  

„Google“ __Secure-3PAPISID, 

__Secure-3PSID, 

Slapukas padeda kurti interneto svetainės naudotojo 

interesų profilį. „Google“ iš naujo atrinkus tikslinę 

auditoriją, naudotojams rodomos aktualios, jų 

poreikiams pritaikytos reklamos.  

2 metai 

www.citadele.lv, www.citadele.lt, 

www.citadele.ee, www.cblgroup.com, 

www.finoterapija.lv, www.pensija.lv, 

www.xrewards.lv, www.xrewards.lt,  

„Google“ __Secure-3PSIDCC Slapukas padeda kurti interneto svetainės naudotojo 

interesų profilį,. „Google“ iš naujo atrinkus tikslinę 

auditoriją, naudotojams rodomos aktualios, jų 

poreikiams pritaikytos reklamos.  

1 metai 

http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.citadele.ee/
http://www.cblgroup.com/
http://www.finoterapija.lv/
http://www.pensija.lv/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.citadele.ee/
http://www.cblgroup.com/
http://www.finoterapija.lv/
http://www.pensija.lv/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.citadele.ee/
http://www.cblgroup.com/
http://www.finoterapija.lv/
http://www.pensija.lv/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
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www.xrewards.ee, www.cblam.lv, 

www.cblbank.lt, portal.klix.app, 

klix.app 

www.citadele.lv, www.citadele.lt, 

www.citadele.ee, www.cblgroup.com, 

www.finoterapija.lv, www.hortusre.lv, 

www.pensija.lv, www.xrewards.lv, 

www.xrewards.lt, www.xrewards.ee, 

developer.citadele.lv, www.cblam.lv, 

www.cblbank.lt, portal.klix.app, 

klix.app 

„Google“ 1P_JAR Slapukas kaupia statistinius duomenis apie 

naudotojams rodomą turinį, pavyzdžiui, kiek kartų 

buvo rodytas vaizdo įrašas ir kurios reklamos buvo 

rodomos. Duomenys nuasmeninami, jei naudotojas 

nebuvo prisijungęs prie savo „Google“ paskyros, kitu 

atveju rodoma informacija ir vaizdo įrašai susiejami 

su naudotojo paskyra. 

30 dienų 

www.citadele.lv, www.citadele.lt, 

www.citadele.ee, www.cblgroup.com, 

www.finoterapija.lv, www.pensija.lv,  

www.xrewards.lv, www.xrewards.lt,  

www.xrewards.ee, www.cblam.lv,  

www.cblbank.lt, portal.klix.app, 

klix.app 

„Google“ ANID Slapukas naudojamas „Google“ reklamoms visame 

saityne. 

365 dienos 

www.citadele.lv, www.citadele.lt, 

www.citadele.ee, www.finoterapija.lv, 

www.pensija.lv, www.xrewards.lv, 

www.xrewards.lt, www.xrewards.ee, 

www.cblam.lv, www.cblbank.lt, 

portal.klix.app, klix.app 

„Google“ DSID Slapukas, kuriam naudojamas „Google“ reklaminis 

tinklas, leidžia „Citadele“ bankui skelbti reklamas 

trečiųjų šalių interneto svetainėse. 

1,5 metų 

www.citadele.lv, www.citadele.lt, 

www.citadele.ee, www.finoterapija.lv, 

www.pensija.lv, www.xrewards.lv, 

„Google“ DV Slapukas naudojamas išsaugoti informaciją apie 

naudotojo pasirinkimus ir kitą informaciją (pasirinktą 

kalbą, pateiktų paieškos rezultatų skaičių ir 

180 dienų 

http://www.xrewards.ee/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.citadele.ee/
http://www.cblgroup.com/
http://www.finoterapija.lv/
http://www.hortusre.lv/
http://www.pensija.lv/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://developer.citadele.lv/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.citadele.ee/
http://www.cblgroup.com/
http://www.finoterapija.lv/
http://www.pensija.lv/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.citadele.ee/
http://www.finoterapija.lv/
http://www.pensija.lv/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.citadele.ee/
http://www.finoterapija.lv/
http://www.pensija.lv/
http://www.xrewards.lv/
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www.xrewards.lt, www.xrewards.ee, 

www.cblam.lv, www.cblbank.lt, 

portal.klix.app, klix.app 

informaciją apie tai, ar reikia aktyvuoti „Google“ 

saugios paieškos filtrą). 

www.citadele.lv, www.citadele.lt,  

www.citadele.ee, www.cblgroup.com,  

www.finoterapija.lv, www.pensija.lv,  

www.xrewards.lv, www.xrewards.lt,  

www.xrewards.ee, developer.citadele.lv,  

www.cblam.lv, www.cblbank.lt, 

portal.klix.app, klix.app 

„Google“ HSID Slapuke saugomi skaitmeniniu būdu pasirašyti ir 

užšifruoti naudotojo „Google“ paskyros 

identifikatoriaus ir paskutinio prisijungimo laiko 

įrašai. Ši informacija ir SID slapukų kaupiami 

duomenys leidžia „Citadele“ bankui blokuoti įvairaus 

pobūdžio bandymus pavogti internete pildomose 

formose pateiktą informaciją. 

9 mėnesiai 

www.citadele.lv, www.citadele.lt,  

www.citadele.ee, www.finoterapija.lv,  

www.pensija.lv, www.xrewards.lv,  

www.xrewards.lt, www.xrewards.ee,  

www.cblam.lv, www.cblbank.lt, 

portal.klix.app, klix.app 

„Google“ IDE Slapukas, kuriam naudojamas „Google“ reklaminis 

įrankis, leidžia „Citadele“ bankui skelbti reklamas 

trečiųjų šalių interneto svetainėse. 

1,5 metų 

www.citadele.lv, www.citadele.lt,  

www.citadele.ee, www.finoterapija.lv,  

www.pensija.lv, www.xrewards.lv,  

www.xrewards.lt, www.xrewards.ee,  

www.cblam.lv, www.cblbank.lt, 

portal.klix.app, klix.app 

„Google“ SID Šiame slapuke saugomi skaitmeniniu būdu pasirašyti 

ir užšifruoti naudotojo „Google“ paskyros 

identifikatoriaus ir paskutinio prisijungimo laiko 

įrašai. Ši informacija ir HSID slapukų kaupiami 

duomenys leidžia „Citadele“ bankui blokuoti įvairaus 

pobūdžio bandymus pavogti internete pildomose 

formose pateiktą informaciją. 

2 metai 

www.citadele.lv, www.citadele.lt,  

www.citadele.ee, www.finoterapija.lv,  

www.pensija.lv, www.xrewards.lv,  

www.xrewards.lt, www.xrewards.ee,  

„Google“ SIDCC Slapukas naudojamas kaip saugumo priemonė, 

skirta apsaugoti naudotojo informaciją nuo 

neteisėtos prieigos. 

6 mėnesiai 

http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.citadele.ee/
http://www.cblgroup.com/
http://www.finoterapija.lv/
http://www.pensija.lv/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://developer.citadele.lv/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.citadele.ee/
http://www.finoterapija.lv/
http://www.pensija.lv/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.citadele.ee/
http://www.finoterapija.lv/
http://www.pensija.lv/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.citadele.ee/
http://www.finoterapija.lv/
http://www.pensija.lv/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
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www.cblam.lv, www.cblbank.lt, 

portal.klix.app, klix.app 

 

Analitiniai slapukai     

Interneto svetainės adresas Paslaugos 

teikėjas 

Slapuko pavadinimas Slapuko naudojimo tikslai Slapuko 

saugojimo 

trukmė 

www.citadele.lv, www.citadele.lt, 

www.citadele.ee, www.cblam.lv,  

www.cblbank.lt 

AS „Citadele 

banka“, 

įskaitant Estijos 

ir Lietuvos 

filialus, įmones 

„CBL Asset 

Management 

IPAS“ 

product_xxxx_visit Slapukas įsimena, ar naudotojas apsilankė 

konkretaus produkto puslapyje. 

7 dienos 

www.citadele.lv, www.citadele.lt,  

www.citadele.ee, www.cblgroup.com,  

www.finoterapija.lv, www.pensija.lv,  

www.xrewards.lv, www.xrewards.lt,  

www.xrewards.ee, developer.citadele.lv,  

www.cblam.lv, www.cblbank.lt, 

portal.klix.app, klix.app 

„Google“ AID Slapukas naudojamas susieti naudotojo 

įvairiuose įrenginiuose atliekamus 

veiksmus, kai naudotojas prisijungia prie 

savo „Google“ paskyros iš skirtingų 

įrenginių. 

90 dienų 

www.citadele.lv, www.citadele.lt, 

www.citadele.ee, www.cblgroup.com,  

www.finoterapija.lv, www.pensija.lv,  

www.xrewards.lv, www.xrewards.lt,  

„Google“ APISID Slapukas leidžia „Google“ korporacijai 

rinkti informaciją apie vaizdo įrašus, 

kuriuos naudotojas įkelia interneto 

svetainėje „YouTube“. 

9 mėnesiai 

http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.citadele.ee/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.citadele.ee/
http://www.cblgroup.com/
http://www.finoterapija.lv/
http://www.pensija.lv/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://developer.citadele.lv/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.citadele.ee/
http://www.cblgroup.com/
http://www.finoterapija.lv/
http://www.pensija.lv/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
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www.xrewards.ee, www.cblam.lv, 

www.cblbank.lt, portal.klix.app, 

klix.app 

www.citadele.lv, www.citadele.lt, 

www.citadele.ee, www.cblgroup.com,  

www.finoterapija.lv, www.pensija.lv,  

www.xrewards.lv, www.xrewards.lt,  

www.xrewards.ee, www.cblam.lv, 

www.cblbank.lt, portal.klix.app, 

klix.app 

„Google“ NID Slapuke saugomas unikalus 

identifikatorius, kurį „Google“ naudoja 

informacijai apie naudotojo pasirinkimus 

ir kitai informacijai, pavyzdžiui, 

informacijai apie pasirinktą kalbą (pvz., 

anglų), naudotojo norimą matyti paieškos 

rezultatų skaičių (pvz., 10 ar 20) ir 

aktyvuotą „Google SafeSearch“ saugios 

paieškos filtrą, išsaugoti. 

6 mėnesiai 

www.citadele.lv, www.citadele.lt, 

www.citadele.ee, www.cblgroup.com,  

www.finoterapija.lv, www.pensija.lv,  

www.xrewards.lv, www.xrewards.lt,  

www.xrewards.ee, developer.citadele.lv,  

www.cblam.lv, www.cblbank.lt, 

portal.klix.app, klix.app 

„Google“ SAPISID Slapukas leidžia „Google“ rinkti 

informaciją apie vaizdo įrašus, kuriuos 

naudotojas įkelia interneto svetainėje 

„YouTube“. 

9 mėnesiai 

www.citadele.lv, www.citadele.lt, 

www.citadele.ee, www.cblgroup.com,  

www.finoterapija.lv, www.pensija.lv,  

www.xrewards.lv, www.xrewards.lt,  

www.xrewards.ee, developer.citadele.lv,  

www.cblam.lv, www.cblbank.lt, 

portal.klix.app, klix.app 

„Google“ SSID Slapukas leidžia „Google“ rinkti 

informaciją apie vaizdo įrašus, kuriuos 

naudotojas įkelia interneto svetainėje 

„YouTube“. 

9 mėnesiai 

http://www.xrewards.ee/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.citadele.ee/
http://www.cblgroup.com/
http://www.finoterapija.lv/
http://www.pensija.lv/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.citadele.ee/
http://www.cblgroup.com/
http://www.finoterapija.lv/
http://www.pensija.lv/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://developer.citadele.lv/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.citadele.ee/
http://www.cblgroup.com/
http://www.finoterapija.lv/
http://www.pensija.lv/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://developer.citadele.lv/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
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www.citadeleleasing.lv, 

www.citadeleleasing.lt, 

www.citadeleleasing.ee 

„Hubspot“ hubspotutk Slapukas naudojamas naudotojo 

tapatybei stebėti. Jis perduodamas 

„HubSpot“ su tikslu išvegti pasikartojančių 

kontaktų. Slapukas naudoją GUID 

(anoniminį naudotojo identifikavimą) 

atstovaujant dabartį naudotoją. 

 13 mėnesių 

www.citadele.lv, www.citadele.lt, 

www.citadele.ee, www.cblgroup.com, 

www.finoterapija.lv, www.pensija.lv, 

www.xrewards.lv, www.xrewards.lt, 

www.xrewards.ee, developer.citadele.lv, 

www.cblam.lv, www.cblbank.lt, 

www.citadeleleasing.lv, 

www.citadeleleasing.lt, 

www.citadeleleasing.ee 

„Hubspot“ __hstc Slapukas naudojamas naudotojams 

stebėti. Jame yra domenas, pradinė laiko 

žymė (pirmasis apsilankymas), paskutinė 

laiko žymė (paskutinis apsilankymas), 

dabartinė laiko žymė (šis apsilankymas) ir 

seanso numeris (kiekvieno kito seanso 

skaičius). 

 13 mėnesių 

www.citadele.lv, www.citadele.lt, 

www.citadele.ee, www.cblgroup.com, 

www.finoterapija.lv, www.pensija.lv, 

www.xrewards.lv, www.xrewards.lt, 

www.xrewards.ee, developer.citadele.lv, 

www.cblam.lv, www.cblbank.lt, 

www.citadeleleasing.lv, 

www.citadeleleasing.lt, 

www.citadeleleasing.ee 

„Hubspot“ __hssrc  Slapukas nustato, ar naudotojas iš naujo 

paleido savo naršyklę, jei „HubSpot“ 

pakeitė sesijos slapukus. 

 Iki sesijos 

pabaigos 

www.citadele.lv, www.citadele.lt, 

www.citadele.ee, www.cblgroup.com, 

www.finoterapija.lv, www.pensija.lv, 

www.xrewards.lv, www.xrewards.lt, 

„HotJar“ _BEAMER_USER_ID_{product ID} Slapukas naudojamas vidiniam naudotojo 

ID saugoti. 

 300 dienų 
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www.xrewards.ee, developer.citadele.lv, 

www.cblam.lv, www.cblbank.lt, 

www.citadeleleasing.lv, 

www.citadeleleasing.lt, 

www.citadeleleasing.ee 

www.citadele.lv, www.citadele.lt, 

www.citadele.ee, www.cblgroup.com, 

www.finoterapija.lv, www.pensija.lv, 

www.xrewards.lv, www.xrewards.lt, 

www.xrewards.ee, developer.citadele.lv, 

www.cblam.lv, www.cblbank.lt, 

www.citadeleleasing.lv, 

www.citadeleleasing.lt, 

www.citadeleleasing.ee 

„HotJar“ _BEAMER_LAST_UPDATE_{product 

ID} 

Slapukas naudojamas laiko žymei 

išsaugoti paskutinį kartą, kai vartotojui 

buvo atnaujintas neperskaitytų įrašų 

skaičius. 

 3000 dienų 

www.citadele.lv, www.citadele.lt, 

www.citadele.ee, www.cblgroup.com, 

www.finoterapija.lv, www.pensija.lv, 

www.xrewards.lv, www.xrewards.lt, 

www.xrewards.ee, www.cblam.lv, 

www.cblbank.lt, www.citadeleleasing.lv, 

www.citadeleleasing.lt, 

www.citadeleleasing.ee, 

portal.klix.app, klix.app 

„HotJar“ _hjAbsoluteSessionInProgress Slapukas naudojamas pirmajai naudotojo 

interneto svetainės peržiūros sesijai 

nustatyti. 

30 minučių 

www.citadele.lv, www.citadele.lt, 

www.citadele.ee, www.cblgroup.com, 

www.finoterapija.lv, www.pensija.lv, 

www.xrewards.lv, www.xrewards.lt, 

www.xrewards.ee, www.cblam.lv, 

„HotJar“ _hjid Slapukas naudojamas naudotojui pirmą 

kartą peržiūrint interneto puslapį, pagrįstą 

„Hotjar“ scenarijumi, ir išsaugo „Hotjar“ 

naudotojo identifikatorių, kuris 

naudojamas tik šioje interneto svetainėje 

365 dienos 

http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.citadele.ee/
http://www.cblgroup.com/
http://www.finoterapija.lv/
http://www.pensija.lv/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.citadele.ee/
http://www.cblgroup.com/
http://www.finoterapija.lv/
http://www.pensija.lv/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://www.cblam.lv/
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www.cblbank.lt, www.citadeleleasing.lv, 

www.citadeleleasing.lt, 

www.citadeleleasing.ee, 

portal.klix.app, klix.app 

ir naršyklėje bei užtikrina, kad, naudotojui 

vėl sugrįžus į interneto svetainę, elgsenos 

informacija būtų susieta su tuo pačiu 

naudotojo identifikatoriumi. 

www.citadele.lv, www.citadele.lt, 

www.citadele.ee, www.cblgroup.com, 

www.finoterapija.lv, www.pensija.lv, 

www.xrewards.lv, www.xrewards.lt, 

www.xrewards.ee, www.cblam.lv, 

www.cblbank.lt, www.citadeleleasing.lv, 

www.citadeleleasing.lt, 

www.citadeleleasing.ee, 

portal.klix.app, klix.app 

„HotJar“ _hjIncludedInPageviewSample Slapukas naudojamas informuoti „Hotjar“ 

apie tai, ar naudotojas yra įtrauktas į 

duomenų atranką, pagal kurios rezultatus 

nustatomas interneto svetainės puslapių 

peržiūros limitas. 

30 minučių 

www.citadele.lv, www.citadele.lt, 

www.citadele.ee, www.cblgroup.com, 

www.finoterapija.lv, www.pensija.lv, 

www.xrewards.lv, www.xrewards.lt, 

www.xrewards.ee, www.cblam.lv,  

www.cblbank.lt, www.citadeleleasing.lv, 

www.citadeleleasing.lt, 

www.citadeleleasing.ee 

„HotJar“ _hjIncludedInSessionSample Slapukas naudojamas pranešti „Hotjar“, ar 

naudotojas yra įtrauktas į duomenų 

atranką, apibrėžtą svetainės dienos 

sesijos limitu. 

 30 minučių 

www.citadele.lv, www.citadele.lt, 

www.citadele.ee, www.cblgroup.com, 

www.finoterapija.lv, www.pensija.lv, 

www.xrewards.lv, www.xrewards.lt, 

www.xrewards.ee, www.cblam.lv,  

www.cblbank.lt, www.citadeleleasing.lv, 

„HotJar“ _hjTLDTest Slapukas naudojamas tam, kad interneto 

svetainės analitikos priemonė „Hotjar“ 

galėtų nustatyti bendriausią slapukų 

adresą, nenaudojant puslapio prieglobos 

pavadinimo ir užtikrinant, kad slapukai 

galėtų būti naudojami visuose 

padomeniuose (jei įmanoma). 

Iki sesijos 

pabaigos 

http://www.cblbank.lt/
http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.citadele.ee/
http://www.cblgroup.com/
http://www.finoterapija.lv/
http://www.pensija.lv/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.citadele.ee/
http://www.cblgroup.com/
http://www.finoterapija.lv/
http://www.pensija.lv/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
http://www.citadeleleasing.lv/
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www.citadeleleasing.lt, 

www.citadeleleasing.ee 

www.citadeleleasing.lv, 

www.citadeleleasing.lt, 

www.citadeleleasing.ee 

„HotJar“ ajs_anonymous_id Slapukas naudojamas atsitiktinių ID 

rinkimui eksperimentų (segmentų) 

kampanijoms. 

 1 metai 

www.citadeleleasing.lv, 

www.citadeleleasing.lt, 

www.citadeleleasing.ee 

„HotJar“ ajs_user_id Slapukas naudojamas palaikyti naudojimo 

analizės nurodymą įgaliotiems 

naudotojams. Jis naudojamas atpažinti 

specialius eksperimentus(segmentus). 

 1 metai 

klix.app „HotJar“ _hjFirstSeen Nustatyta tam, kad „Hotjar“ nustatytų 

pirmąją naujo vartotojo sesiją. Slapuke 

išsaugoma taip/ne reikšmė, nurodanti, ar 

tai buvo pirmas kartas, kai „Hotjar“ 

pamatė šį vartotoją. Jį naudoja įrašymo 

filtrai naujoms vartotojų sesijoms 

identifikuoti. 

Iki sesijos 

pabaigos 

www.citadeleleasing.lv, 

www.citadeleleasing.lt, 

www.citadeleleasing.ee 

„Intercom“ intercom-session-[app_id] Slapuke yra kiekvieno unikalaus naršyklės 

seanso identifikatorius. Naudotojas 1 

savaitę gali susipažinti su savo 

susirašinėjimu su įmone ir duomenimis 

apie pranešimus svetainėje, nebent sesija 

būtų sąmoningai nutraukta „Intercom“ 

(„išjungimas“), o tai dažniausiai įvyksta 

prisijungus atsijungus nuo naudotojo 

profilio  

 1 metai 

 

http://www.citadeleleasing.lt/
http://www.citadeleleasing.ee/
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Statistikos slapukai 

Interneto svetainės adresas Paslaugos teikėjas  Slapuko 

pavadinimas 

Slapuko naudojimo tikslai Slapuko 

saugojimo 

trukmė  

www.citadele.lv, www.citadele.lt, 

www.citadele.ee, www.cblgroup.com, 

www.finoterapija.lv, www.hortusre.lv,  

www.pensija.lv, www.xrewards.lv,  

www.xrewards.lt, www.xrewards.ee,  

developer.citadele.lv, www.cblam.lv,  

www.cblbank.lt, www.citadeleleasing.lv, 

www.citadeleleasing.lt, 

www.citadeleleasing.ee, 

mana.citadele.lv, online.citadele.lv, 

portal.klix.app, klix.app 

„Google“ _ga Slapukas naudojamas interneto svetainės 

naudotojams atskirti. 

2 metai 

portal.klix.app Google _ga_ Naudojamas sesijos būsenos palaikymui. 2 metai 

www.citadele.lv, www.citadele.lt, 

www.citadele.ee, www.cblgroup.com, 

www.finoterapija.lv, www.hortusre.lv,  

www.pensija.lv, www.xrewards.lv,  

www.xrewards.lt, www.xrewards.ee,  

developer.citadele.lv, www.cblam.lv,  

www.cblbank.lt, www.citadeleleasing.lv, 

www.citadeleleasing.lt, 

www.citadeleleasing.ee, 

portal.klix.app, klix.app 

„Google“ _gat Slapukas naudojamas riboti interneto svetainėse, 

kuriose yra didelis duomenų srautas, renkamų 

duomenų kiekį. 

1 minutė 

http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.citadele.ee/
http://www.cblgroup.com/
http://www.finoterapija.lv/
http://www.hortusre.lv/
http://www.pensija.lv/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://developer.citadele.lv/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.citadele.ee/
http://www.cblgroup.com/
http://www.finoterapija.lv/
http://www.hortusre.lv/
http://www.pensija.lv/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://developer.citadele.lv/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
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www.citadele.lv, www.citadele.lt, 

www.citadele.ee, www.cblgroup.com, 

www.finoterapija.lv, www.hortusre.lv,  

www.pensija.lv, www.xrewards.lv,  

www.xrewards.lt, www.xrewards.ee,  

developer.citadele.lv, www.cblam.lv,  

www.cblbank.lt, www.citadeleleasing.lv, 

www.citadeleleasing.lt, 

www.citadeleleasing.ee, 

portal.klix.app, klix.app 

„Google“ _gid Slapukas naudojamas interneto svetainės 

naudotojams atskirti. 

24 valandos 

www.citadele.lv, www.citadele.lt, 

www.citadele.ee, www.cblgroup.com, 

www.finoterapija.lv, www.pensija.lv,  

www.xrewards.lv, www.xrewards.lt, 

www.xrewards.ee, developer.citadele.lv,  

www.cblam.lv, www.cblbank.lt, 

www.citadeleleasing.lv, 

www.citadeleleasing.lt, 

www.citadeleleasing.ee, 

portal.klix.app, klix.app 

„Google“ _dc_gtm_UA-

xxxxxxxxx-xx 

Slapukas padeda „Google“ žymų tvarkyklei priskirti 

naudotojui „Google Analytics“ identifikatorių. 

1 minutė 

www.citadele.lv, www.citadele.lt, 

www.citadele.ee, www.cblgroup.com, 

www.finoterapija.lv, www.pensija.lv,  

www.xrewards.lv, www.xrewards.lt, 

www.xrewards.ee, developer.citadele.lv,  

www.cblam.lv, www.cblbank.lt, 

www.citadeleleasing.lv, 

www.citadeleleasing.lt, 

„Google“ _gat_UA-

xxxxxxxxx-xx 

Slapukas naudojamas riboti „Google“ interneto 

svetainėse, kuriose yra didelis duomenų srautas, 

registruojamų duomenų kiekį. 

1 minutė 

http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.citadele.ee/
http://www.cblgroup.com/
http://www.finoterapija.lv/
http://www.hortusre.lv/
http://www.pensija.lv/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://developer.citadele.lv/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.citadele.ee/
http://www.cblgroup.com/
http://www.finoterapija.lv/
http://www.pensija.lv/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://developer.citadele.lv/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.citadele.ee/
http://www.cblgroup.com/
http://www.finoterapija.lv/
http://www.pensija.lv/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://developer.citadele.lv/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
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www.citadeleleasing.ee, 

portal.klix.app, klix.app 

www.citadele.lv, www.citadele.lt, 

www.citadele.ee, www.cblgroup.com, 

www.finoterapija.lv, www.pensija.lv,  

www.xrewards.lv, www.xrewards.lt, 

www.xrewards.ee, developer.citadele.lv,  

www.cblam.lv, www.cblbank.lt, 

www.citadeleleasing.lv, 

www.citadeleleasing.lt, 

www.citadeleleasing.ee, 

portal.klix.app, klix.app 

„Google“ _gcl_au Slapukas naudojamas reklamų efektyvumui tikrinti. 90 dienų 

www.citadele.lv, www.citadele.lt,  

www.citadele.ee, www.cblam.lv,  

www.cblbank.lt, portal.klix.app, 

klix.app 

„Google“ _gaexp Slapukas naudojamas tyrimams, padedantiems 

optimaliai pritaikyti puslapio turinį atsižvelgiant į 

interneto svetainėje naudotojo atliekamus veiksmus. 

Slapukas naudojamas nustatyti, ar konkretus 

naudotojas bus įtrauktas į tyrimą, taip pat tyrimo 

pabaigos datai nustatyti. 

Slapuko 

saugojimo 

trukmė 

priklauso 

nuo tyrimo 

trukmės, bet 

negali viršyti 

90 dienų. 

www.citadeleleasing.lv, 

www.citadeleleasing.lt, 

www.citadeleleasing.ee 

SIA „Citadele Leasing“, 

AS „Citadele Leasing“ 

Estijos filialas, AS 

„Citadele Leasing“ 

Lietuvos filialas 

traffic_src  Slapukas naudojamas rinkti naudotojų duomenis 

siekiant analizuoti vartotojų įpročius interneto 

svetainėje, pavyzdžiui, iš kurios nuorodos naudotojas 

atėjo užpildyti paraišką. 

 1 metai 

 

 

http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.citadele.ee/
http://www.cblgroup.com/
http://www.finoterapija.lv/
http://www.pensija.lv/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://developer.citadele.lv/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.citadele.ee/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/

