Sīkdatņu lietošana tīmekļa vietnē attelsr.lv
Sīkdatņu politika
Tīmekļa vietnes attelsr.lv satura kvalitātes uzlabošanai, ērtākai lietošanai un pielāgošanai lietotāju
vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes (jeb sīkfaili) (angļu val. “cookies”). Lietojot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu
izmantošanai.
Kas ir sīkdatnes?
Sīkdatnes ir mazas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma (piemēram, Internet Explorer, Microsoft
Edge, Mozilla Firefox, Safari u.c.) brīdī, kad Jūs apmeklējat tīmekļa vietni, saglabā jūsu iekārtā (datorā, mobilajā
tālrunī, planšetē), lai identificētu pārlūkprogrammu vai pārlūkprogrammā saglabātu informāciju vai iestatījumus.
Sīkdatnes darbojas kā konkrētas mājas lapas (tīmekļa vietnes) atmiņa, ļaujot mājas lapai atcerēties Jūsu
iekārtu nākamajās apmeklējuma reizēs. Tanī skaitā sīkdatnes vietnei palīdz atcerēties Jūsu pieteikumvārdu un
iestatījumus (piemēram, valodu, fontu izmēru un citus attēlošanas iestatījumus), ar kādiem esat izvēlējies vietni skatīt,
lai katru reizi Jums tie nebūtu jānorāda no jauna.
Kā mēs izmantojam sīkdatnes?
Tīmekļa vietnē attelsr.lv tiek izmantots interneta vides analīzes rīks “Google Analytics”, ko piedāvā
“Google, Inc.” (turpmāk — “Google”).
“Google Analytics” izmanto sīkdatnes - Jūsu datorā iesūtītas teksta datnes, ar kuru palīdzību var analizēt
lietotāju izturēšanās modeli: skatītās lapas, lietotāju ģeogrāfiskās atrašanās vietas, uzturēšanās laiku vietnē, ierīci u.c..
Informāciju, ko sīkdatne veido par Jūsu paradumiem, lietošanā saņems “Google”, kas to glabās serveros ASV.
“Google” to izmantos, lai analizētu Jūsu kā lietotāja ieradumus šajā tīmekļa vietnē, izstrādātu tīmekļa vietņu
operatoriem ziņojumus par vietnes apmeklētību un sniegtu citus pakalpojumus, kas saistīti ar aktivitāti tīmekļa vietnē
un interneta lietošanu.
Plašāk par “Google Analytics” pakalpojuma sniegšanas noteikumiem var iepazīties mājas lapā
http://www.google.com/analytics/terms/us.html.
Ja Jūs vēlaties, lai sabiedrība “Attēls R” neiegūst informāciju par Jūsu aktivitātēm tīmekļa vietnē attelsr.lv,
Jums jāaktivizē Google Analytics Opt-out Browser Add-on (https://support.google.com/analytics/answer/181881)
papildrīks. Šis papildrīks sazinās ar Google Analytics JavaScript, lai norādītu, ka dati par attiecīgo interneta vietnes
apmeklējumu nav jāsūta uz “Google Analytics”.
Papildu informāciju par sīkdatnēm, tostarp par to, kādas sīkdatnes ir iestatītas jūsu datorā un kā tās iespējams
pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt mājas lapā www.aboutcookies.org.
Sīkdatņu kontrolēšana un dzēšana
Mēs nevaram paši izdzēst savus sīkfailus, tiklīdz tie ir izvietoti jūsu pārlūkprogrammā.
Tomēr lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana datorā. Šie
iestatījumi visbiežāk atrodas sadaļās “Palīdzība”, “Rīki” vai “Rediģēšana".
Jūs varat atspējot vai ierobežot sīkdatņu izmantošanu, taču bez sīkdatnēm nebūs iespējams pilnvērtīgi
izmantot visas vietņu funkcijas. Ja Jūs izdzēsīsiet vai bloķēsiet sīkdatnes, Jums manuāli būs jāpielāgo iestatījumi
ikreiz, kad apmeklēsiet tīmekļa vietni, un pastāv iespējamība, ka var nedarboties kāda no tīmekļa vietnes
piedāvātajām funkcijām un kāds no pakalpojumiem.
Dažādām pārlūkprogrammām ir atšķirīgi veidi, kā nobloķēt un dzēst sīkdatnes. Piemēram, informācija par
sīkdatņu pārvaldību biežāk izmantotajās pārlūkprogrammās:
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=lv&hlrm=en
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html
Internet Explorer: https://privacy.microsoft.com/lv-LV/privacystatement#maincookiessimilartechnologiesmodule
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Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=lv_LV

Facebook, Twitter (trešās puses sīkfaili)
Mūsu tīmekļa vietnēs var būt izmantoti sociālā tīkla Facebook tā sauktie sociālo tīklu spraudņi (plug-in), jo
īpaši Facebook spraudnis Like. Tīmekļa vietni facebook.com, pārvalda uzņēmums Facebook Inc., kura adrese ir 1601
S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (Kalifornijā, ASV). Spraudņi parasti ir apzīmēti ar Facebook logotipu.
Pārskatu
par
Facebook
spraudņiem
un
to
attēlojumu
atradīsiet
šeit:
https://developers.facebook.com/docs/plugins
Mūsu tīmekļa vietnēs var būt izmantoti sociālās mikroblogošanas vietnes Twitter tā sauktie sociālo tīklu
spraudņi (plug-in). Tīmekļa vietni twitter.com, pārvalda uzņēmums Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San
Francisco, CA 94103, USA (Sanfrancisko, ASV). Spraudņi parasti ir apzīmēti ar Twitter logotipu.
Apmeklējot mūsu tīmekļa vietni ar aktivizētu spraudni, Jūsu interneta pārlūks izveidos saiti ar Facebook un
Twitter serveriem, un fakts, ka Jūs esat apmeklējis mūsu tīmekļa vietni, tiks nodots tālāk uz Facebook un Twitter pat
tad, ja neesat iegājis savā Facebook vai Twitter kontā vai aktivizējis spraudni, proti, uzspiedis uz tā.
Papildu informāciju par to, kā datus izmanto Facebook un Twitter, varat atrast tīmekļa vietnēs:
https://www.facebook.com/about/privacy/
https://twitter.com/en/privacy
Nepieciešamās (obligātās) sīkdatnes
Šīs sīkdatnes nepieciešamas, lai Jūs varētu brīvi apmeklēt un pārlūkot tīmekļa vietni, un izmantot tajā
piedāvātās iespējas, tanī skaitā iegūt informāciju par precēm un pakalpojumiem un iegādāties tos. Šīs sīkdatnes
identificē Jūsu iekārtu, taču neizpauž Jūsu identitāti, kā arī tās nevāc un neapkopo informāciju. Bez šīm sīkdatnēm
tīmekļa vietne nevarēs pilnvērtīgi darboties, piemēram, sniegt Jums nepieciešamo informāciju, nodrošināt pieprasītos
pakalpojumus portālā, pieslēgšanos profilam, preces vai pakalpojuma pieteikšanu.
Šīs sīkdatnes tiek glabātas Jūsu iekārtā līdz brīdim, kad tiek aizvērta tīmekļa pārlūkprogramma.
Šīs sīkdatnes tiek izmantotas pamatojoties uz sabiedrības “Attēls R” leģitīmo interesi nodrošināt mājas lapas
darbību un sniegt lietotājam pakalpojumus.
Funkcionālās sīkdatnes
Ar funkcionālajām sīkdatnēm vietne atceras Jūsu izvēlētos iestatījumus un veiktās izvēles, lai vietnes
lietošana Jums būtu ērtāka.
Šīs sīkdatnes glabājas lietotāja iekārtā pastāvīgi.
Šīs sīkdatnes tiek izmantotas pamatojoties uz sabiedrības “Attēls R” leģitīmo interesi nodrošināt, uzlabot un
mājas lapas darbību un sniegt lietotājam pakalpojumus.
Analītiskās (veiktspējas) sīkdatnes
Analītiskās sīkdatnes apkopo informāciju par to, kā Jūs lietojat tīmekļa vietni, konstatē biežāk apmeklētās
sadaļas, ieskaitot saturu, kuru Jūs izvēlaties, pārlūkojot vietni. Informācija tiek lietota analīzes nolūkos, lai
noskaidrotu, kas interesē vietnes lietotājus, un varētu uzlabot vietnes funkcionalitāti, padarot to ērtāk lietojamu.
Analītiskās sīkdatnes identificē tikai Jūsu iekārtu, taču neizpauž Jūsu identitāti.
Atsevišķos gadījumos dažas no analītiskajām sīkdatnēm vietnes īpašnieka vietā saskaņā ar tā norādījumiem
un tikai atbilstoši norādītajiem mērķiem pārvalda trešās personas - datu apstrādātāji (operatori), piemēram, “Google
Inc.”.
Šo sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir sabiedrības “Attēls R” leģitīmā interese uzlabot mājas lapas
darbību, piemēram, nodrošināt meklēšanas opciju.
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Cik ilgi tiek glabātas sīkdatnes
Ja nav noteikts citādi, sīkdatnes tiek glabātas, kamēr tiek izpildīta darbība, kādam nolūkam tās vāktas, un pēc
tam tās tiek dzēstas.
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