
 

 

Sīkdatņu politika 
 

PIRMS DARBA UZSĀKŠANAS… 
 

Šajā Sīkdatņu politikā jūs atradīsiet informāciju par to, kā mēs izmantojam sīkdatnes un līdzīgus rīkus, kas 
tiek instalēti mūsu klientu un lietotāju gala ierīcēs. Dažreiz sīkdatņu izmantošana var būt saistīta ar 
personas datu apstrādi, tāpēc mēs iesakām iepazīties ar mūsu Privātuma politiku, kas pieejama mūsu 
platformā, ja vēlaties saņemt informāciju par to, kā mēs izmantojam klientu un lietotāju personas datus, kā 
izmantot savas tiesības vai terminoloģiju, kuru izmantojam saistībā ar platformu (tīmekļa vietne, lietotne vai 
fiziskie veikali). 

 
 

INFORMĀCIJA PAR SĪKDATNĒM 
 

1. Kas ir sīkdatne? 

Sīkdatne ir mazs teksta fails, kuru vietne, lietotne vai cita platforma glabā jūsu datorā, planšetdatorā, 
viedtālrunī vai jebkurā citā līdzīgā ierīcē ar informāciju par pārlūkošanu vai lietošanu, piemēram, tagu, kas 
identificē jūsu ierīci. Sīkdatnes ir nepieciešamas, piemēram, lai atvieglotu navigāciju un noskaidrotu veidu, 
kā lietotāji mijiedarbojas ar platformām, lai tās varētu uzlabot. Tās ir arī ļoti noderīgas, lai varētu piedāvāt 
reklāmas atbilstoši lietotāju vēlmēm, kā arī citiem mērķiem, kas ir izklāstīti turpmāk. Sīkdatnes nekaitē jūsu 
datoram vai ierīcei. 

Ar “Sīkdatnēm” mēs apzīmējam arī citas līdzīgas instalēšanas un/vai informācijas apkopošanas 
tehnoloģijas jūsu ierīcē vai saistībā ar jūsu ierīci (piemēram, zibatmiņas sīkdatnes, tīmekļa bākas vai kļūdas, 
pikseļi, HTML5 (vietējā atmiņa) un SDK tehnoloģijas lietotņu formātus. Termins “Sīkdatnes” arī attiecas arī 
uz pirkstu nospiedumu nolasīšanu, t.i., šīs informācijas kombinēšanas metodes, kas palīdz mums atpazīt 
jūsu ierīci. Dažreiz šīs tehnoloģijas darbojas kopā ar sīkdatnēm, lai apkopotu un uzglabātu informāciju vai 
nodrošinātu jums noteiktas funkcijas vai pakalpojumus mūsu platformā, vai arī parādītu jums reklāmas 
trešo pušu platformās atbilstoši jūsu pārlūkošanai.  

Šis skaidrojums ir vispārējs piemērs tam, ko sīkdatnes nozīmē, un tas paredzēts tikai informatīviem 
nolūkiem. Sīkdatnes, kuras mēs īpaši izmantojam, ir sīkāk aprakstītas mūsu Platformas pieejamo sīkdatņu 
iestatījumu panelī. 

 

2. Kāda veida sīkdatnes ir pieejamas? 

Lūdzu, pārskatiet šo sadaļu, kurā sniegts pārskats par sīkdatnēm, kuras var izmantot tiešsaistes vidē. 

Atkarībā no sīkdatņu īpašnieka tās var iedalīt šādi:  

a. Pašu sīkdatnes. Tās tiek nosūtītas uz lietotāja datoru vai ierīci no iekārtas vai domēna, kuru 
pārvalda pats izdevējs, un no kuriem tiek piedāvāta lietotāja pieprasītā platforma vai pakalpojums. 
 

b. Trešās puses sīkdatnes. Tās tiek nosūtītas uz lietotāja datoru vai ierīci no iekārtas vai domēna, 
kuru nepārvalda izdevējs, bet gan cita struktūrvienība, kas apstrādā ar sīkdatnēm iegūtos datus. 

Atkarībā no sīkdatnes mērķa tās var iedalīt šādi: 

a. Obligāti nepieciešamas (tehniskas) sīkdatnes. Tās ļauj lietotājam pārvietoties pa tīmekļa lapu, 
platformu vai lietotni un izmantot dažādas tajās esošās iespējas vai pakalpojumus, piemēram, 
kontrolēt datplūsmu, identificēt datus vai sesiju, piekļūt sadaļām vai ierobežotas piekļuves saturam, 
atcerēties elementus, kas veido pasūtījumu, veikt pasūtījuma iegādes procesu, pārvaldīt 
maksājumu, kontrolēt krāpšanu, kas saistīta ar pakalpojuma drošību, navigācijas laikā izmantot 
drošības elementus, veikt reģistrācijas vai dalības pasākumā pieprasījumu, saglabāt saturu video 



 

 

vai skaņas pārraidei, iespējot dinamisku saturu (piemēram, teksta vai attēla ielādes animācija) vai 
kopīgot saturu sociālajos tīklos. Tehniskās sīkdatnes, kas ir obligāti nepieciešamas, pēc 
noklusējuma tiek lejupielādētas, ja tās ļauj parādīt platformu vai sniegt lietotāja pieprasīto 
pakalpojumu. 
 

b. Funkcionalitātes vai pielāgošanas sīkdatnes. Šīs sīkdatnes ļauj lietotājam atgūt informāciju, lai 

piekļūtu pakalpojumam vai platformai ar noteiktiem raksturlielumiem, kas var atšķirt viņa pieredzi 

no citu lietotāju pieredzes, piemēram, valoda, rezultāti, kas jāparāda, kad lietotājs veic meklēšanu, 

pakalpojuma izskats vai saturs atkarībā no lietotāja izmantotā pārlūka veida vai reģiona, no kura 

tas piekļūst pakalpojumam utt. Šo sīkdatņu noraidīšanas rezultātā var palēnināties tīmekļa vietnes 

darbība vai būt slikti pielāgoti ieteikumi. 

 

c. Analīzes sīkdatnes. Tās ļauj noteikt lietotāju skaitu, platformā apmeklētās sadaļas un to, kā lietotāji 
mijiedarbojas ar platformu, lai veiktu lietotāju realizētā lietojuma mērījumus un statistisko analīzi 
uzlabojumu ieviešanai, pamatojoties uz platformas vai pakalpojuma lietotāju lietojuma datu analīzi.  
 
 

d. Rīcības reklāmas sīkdatnes. Tās glabā informāciju par lietotāju rīcību, kas iegūta, nepārtraukti 
novērojot viņu pārlūkošanas paradumus, un kas ļauj izstrādāt konkrētu profilu, lai uz tā balstītu 
reklāmu. Šīs sīkdatnes ļauj pēc iespējas efektīvāk pārvaldīt reklāmas vietas, kuras redaktors 
attiecīgā gadījumā ir iekļāvis tieši vai sadarbībā ar trešajām pusēm.  
 
 

3. Kāpēc mūsu platformā tiek izmantotas sīkdatnes?  

Sīkdatnes ir būtiska mūsu platformas darbības sastāvdaļa. Mūsu sīkdatņu galvenais mērķis ir padarīt jūsu 
pārlūkošanas pieredzi ērtāku un efektīvāku. Piemēram, tās izmanto, lai navigācijas laikā un nākamajos 
apmeklējumos atgūtu jūsu izvēles (valodu, valsti utt.). Mēs sīkdatnes arī izmantojam, lai nepārtraukti 
uzlabotu mūsu pakalpojumus un platformu un piedāvātu personalizētu reklāmu, pamatojoties uz jūsu 
pārlūkošanas paradumiem. 

Sīkdatnēs apkopotā informācija ļauj mums arī uzlabot savu platformu, novērtējot statistikas datus un 
lietošanas modeļus (apmeklējumu skaits, visvairāk apmeklētās sadaļas, apmeklējuma laiks utt.), lai 
statistiski uzzinātu kā lietotāji mijiedarbojas ar Platformu, lai uzlabotu mūsu pakalpojumus, kā arī pielāgotu 
Platformu jūsu individuālajām interesēm, meklēšanas ātrumam utt. 

Dažreiz mēs sīkdatnes varam izmantot, lai iegūtu informāciju, kas ļauj mums no savas Platformas, trešo 
pušu platformām vai jebkādā citā veidā parādīt reklāmu, kuras pamatā ir jūsu pārlūkošanas paradumu 
analīze (aplūkotie produkti, skatītās sadaļas utt.).  

Jebkurā gadījumā izmantotajās sīkdatnēs mēs nekad neglabājam sensitīvu informāciju, piemēram, 
paroles, kredītkartes vai debetkartes datus utt.  

 

4. Kā es varu pārvaldīt sīkdatņu izmantošanu šajā platformā?  

Sīkdatņu konfigurācijas panelī, kas vienmēr ir pieejams mūsu platformā, jūs iegūsiet visu informāciju par 
šīs platformas izmantotajām sīkdatnēm, kā arī informāciju par katras sīkdatnes mērķi, ilgumu un pārvaldību 
(pašu vai trešo personu puses), lai jūs varētu pārvaldīt to sīkdatņu aktivizēšanu un deaktivizēšanu, kuras 
nav obligāti nepieciešamas Platformas darbībai. 

Alternatīvi, ja pārlūkojat internetu, varat savā pārlūkprogrammā atspējot sīkdatņu lietošanu. Mēs parādīsim, 
kā to izdarīt populārākajās pārlūkprogrammās: 

• Google Chrome 

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647


 

 

• Internet Explorer 

• Mozilla Firefox 

• Safari 

Iespēju atteikties no sīkdatņu izmantošanas var izmantot jebkurā laikā.  

Lūdzu, ņemiet vērā, ka gan jūsu sīkdatņu konfigurācijas paneļa pārvaldība, gan arī iespēja noraidīt 
sīkdatnes ir atšķirīga katram jūsu izmantotajam pārlūkam. Tāpēc, ja izvēlaties kādā ierīcē konfigurēt 
sīkdatnes vienā veidā un vēlaties, lai jūsu opcija līdzīgi tiktu piemērota arī kādai citai ierīcei, jums tā pati 
opcija jāaktivizē šai otrai ierīcei. 

Kā papildu soli attiecībā uz trešo pušu sīkdatnēm, lai sniegtu reklāmas, pamatojoties uz jūsu interesēm, 
lūdzu, ņemiet vērā, ka dažas trešās personas var būt dalībnieki jebkurā no šīm pašregulējošajām 
tiešsaistes uzvedības reklāmas programmām ar atbilstošām atteikšanās iespējām:  

• Network Advertising Initiative (NAI) - http://www.networkadvertising.org/choices/  

• Google Analytics - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

 

5. Kas izmanto sīkdatnēs saglabāto informāciju?  

Informāciju, kas tiek glabāta mūsu Platformas sīkdatnēs, izmantojam tikai mēs, izņemot tās, kas 2. sadaļā 
ir identificētas kā "Trešo pušu sīkdatnes", kuras izmanto un pārvalda ārējās struktūras, lai sniegtu mums 
pakalpojumus, kuru mērķis ir uzlabot mūsu pakalpojumus un lietotāju pieredzi, pārlūkojot mūsu Platformu. 
Plašāka informācija ir sīkdatņu konfigurācijas panelī, kas vienmēr pieejams mūsu platformā.  

Lai iegūtu sīkāku informāciju par jūsu personas datu apstrādi, sadarbojoties ar trešajām pusēm un 
personām, uz kurām attiecas starptautiska datu pārsūtīšana, iesakām izlasīt mūsu Privātuma politiku, kas 
pieejama mūsu Platformā, un šo trešo pušu sadarbības partneru datu privātuma politikas/privātuma 
iestatījumus, kuriem var piekļūt, izmantojot viņu platformas. 

 

 

https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias
https://support.apple.com/es-es/HT201265
http://www.networkadvertising.org/choices/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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