SĪKDATNES
KAS IR SĪKDATNES?
Sīkdatnes (turpmāk tekstā COOKIES) ir sīkas informācijas vienības, ko
pārlūkprogramma saglabā jūsu datorā apmeklējot mūsu vietni. Mēs izmantojam
COOKIES savā vietnē.
KĀDS IR SĪKDATŅU NOLŪKS?
Mēs izmantojam COOKIES, lai saglabātu jūsu uzstādījumus un izvēlnes. Jūs varat
atteikties no COOKIES saglabāšanas savā pārlūkprogrammā. Lielākoties, instrukcija
kā nomainīt pārlūkprogrammas uzstādījumus atrodama rīkjoslā, zem „palīdzība”. Lai
gan pēc tam jūs tāpat varēsiet apmeklēt vietni, iespējams, ka gadījumā, ja sīkdatnes
nav akceptējušas konkrētus pakalpojumus vai daļas, vietne nedarbosies pilnvērtīgi.
COOKIES noraidīšana ierobežo mūsu vietnes un tās pakalpojumu izmantošanu. Ar
jūsu atļauju mēs saglabājam jūsu datorā izsekošanas COOKIES.
Mēs izmantojam COOKIES, lai atcerētos, kurās lapās esat izveidojuši savu profilu.
Šis profils nav saistīts ar jūsu vārdu, adresi, e-pastu vai cita veida personīgo
informāciju.
VAI COOKIES ATPAZĪST MANI?
Nē. COOKIES nereģistrē ne jūsu vārdu, ne adresi, ne vecumu vai citu veida
personīgo informāciju. Tās tikai atceras jūsu izvēlnes un intereses atkarībā no tā, kādi
bijuši jūsu apmeklējuma vēsture mūsu vietnē.
FUNKCIONĀLĀS UN NEFUNKCIONĀLĀS COOKIES
Pastāv funkcionālās un nefunkcionālās COOKIES. Funkcionālās COOKIES
nepieciešamas, lai vietne darbotos korekti vai pārliecinātos, ka vēlamā informācija
tiek atainota pietiekami ātri un precīzi ikreiz, kad jūs apmeklējat mūsu vietni.
Piemēram, jums nav jāievada detalizēta informācija par sevi, jānorāda sava izvēle vai
jāmaina uzstādījumi katru nākamo apmeklējuma reizi. Nefunkcionālās COOKIES
informē mūs par apmeklētāju skaitu vietnē un to, kā apmeklētāji izmanto mūsu vietni.
Šo informāciju mēs varam izmantot lai uzlabotu vietnes darbību. Šī informācija
automātiski pazūd tiklīdz jūs aizverat pārlūkprogrammu vai saglabājas datorā līdz pat
12 mēnešiem pēc pēdējā apmeklējuma.
FUNKCIONĀLĀS COOKIES:
•atceras jūsu reģistrēšanās informāciju
•garantē jūsu reģistrēšanās informācijas drošību
•garantē vienveidību apmeklējot vietni
NEFUNKCIONĀLĀS (ANALĪZES) COOKIES:

•veic vietnes apmeklētāju uzskaiti
•reģistrē kā apmeklētāji izmanto vietni
•uzlabo vietnes darbību
•uzlabo jūsu kā lietotāja pieredzi vietnē
Svarīgi: Ziņojumi, kurus jūs sūtat izmantojot interneta pakalpojumus var tikt
pārķertas tīklā. Kamēr ziņa nav nonākusi līdz mums – mēs nespējam garantēt
konfidencionalitāti.

