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Sīkdatņu veidi un izmantošanas mērķis
1. Sīkdatnēs tiek apkopota informācija par to, kā Jūs izmantojat šo interneta vietni.
Sīkdatnes darbojas, ļaujot šai vietnei “atcerēties” Jūsu datoru nākamajās apmeklējuma
reizēs.
2. Šajā vietnē izmanto interneta analīzes pakalpojumu, ko nodrošina „Google Inc”. Tas
palīdz analizēt un izprast apmeklētāja darbības interneta vietnē, kas tādējādi ļautu
izveidot lietotājiem ērtāku interneta vietni un uzlabotu tās darbību. Šim nolūkam tiek
apkopota anonīma informācija (tai skaitā pieslēguma laiks, ilgums) par Jūsu darbībām
interneta vietnē.
3. Tiek izmantotas gan sesijas sīkdatnes (kas pastāv tikai līdz brīdim, kad aizverat tīmekļa
pārlūkprogrammu), gan pastāvīgās sīkdatnes (kas pastāv ilgāku laika periodu). Sīkdatnes
var iedalīt trīs kategorijās:
o Obligāti nepieciešamās – sīkdatnes, kas ir nepieciešamas, lai varētu lietot interneta
vietni, izmantot tās sniegtās iespējas.;
o Veiktspējas – sīkdatnes, kas uzkrāj informāciju, kā apmeklētāji lieto interneta vietni,
piemēram, lai noteiktu, kādas lapas tiek visbiežāk apmeklētas un izmantotas saziņai,
kā arī, lai noskaidrotu, vai apmeklētāji saņem paziņojumus par kļūdām;
o Funkcionālās sīkdatnes – sīkdatnes, kas ļauj interneta vietnei atcerēties Jūsu veiktās
izvēles (piemēram, lietoto valodu).
Sīkdatņu datu izmantošana un uzglabāšana
4. Saskaņā ar Google Inc. pakalpojumu sniegšanas noteikumiem Google minēto informāciju
izmantos, lai izvērtētu, kā Jūs lietojat interneta vietni, un lai sagatavotu pārskatus par
lietotāju aktivitātēm vietnē un pielāgotu interneta saturu.
5. Sīkdatnes neizmantos un to neļaus darīt nevienai trešajai personai ar nolūku atrast vai
uzkrāt jebkādu identificējamu personas informāciju par interneta vietnes apmeklētājiem.
6. Google Analytics apkopotā informācija tiks nosūtīta un uzglabāta Google Inc. serveros,
kas var atrasties ārpus Latvijas Republikas robežām.
Atteikšanās no sīkdatnēm
7. Jūs varat atteikties izmantot Google Analytics sīkdatnes, lejupielādējot un
instalējot Google Analytics Opt-out Browser Add-on papildrīku Google Chrome
pārlūkam vai Google Analytics blocker Mozilla Firefox pārlūka programmai. Šis
papildrīks nodod informāciju Google Analytics JavaScript (ga.js), lai norādītu, ka
informāciju par attiecīgo interneta vietnes apmeklējumu aizliegts sūtīt uz Google
Analytics. Par citu interneta pārlūka programmu iespējām bloķēt datu nosūtīšanu Google
Analytics skatīt attiecīgo pārlūku iestatījumos.

8. Jūs varat mainīt pārlūkprogrammas iestatījumus, lai atteiktos no jaunām sīkdatnēm,
izslēgtu esošās vai arī lai pārlūkprogramma informētu Jūs par jaunu sīkdatņu nosūtīšanu
uz Jūsu ierīci. Vairāk lasiet http://www.allaboutcookies.org/.
Politikas grozījumi
9. Šī sīkdatņu politika pēc nepieciešamības var tikt grozīta. Visas sīkdatņu politikas
izmaiņas publicēs šajā interneta vietnē.
Informācija, ko iegūstam par apmeklētājiem, izmantojot mājas lapu, tiek apstrādāta
atbilstoši to ieguves mērķim, lai varētu nodrošināt kvalitatīvu klientu apkalpošanas
procesu un izvērtēt vajadzības uzlabot mājas lapas saturu un tā izvietojumu.

