
SIA "Apdrosinasanas darbnica" sīkdatņu izmantošanas politika

Šīs SIA "Apdrosinasanas darbnica", turpmāk - Pārzinis, sīkdatņu izmantošanas politikas mērķis ir sniegt
fiziskajai personai/klientam – informāciju par sīkdatņu izmantošanas nosacījumiem.

Sīkdatnes ir mazas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma (piemēram, Internet, Explorer, Firexox,
Safari u.c.)  saglabā lietotāja galiekārtā (datorā, mobilajā tālrunī,  planšetē) brīdī,  kad lietotājs apmeklē
tīmekļa  vietni,  lai  identificētu  pārlūkprogrammu  vai  pārlūkprogrammā  saglabātu  informāciju  vai
iestatījumus. Tādējādi  ar sīkdatņu palīdzību tīmekļa vietne iegūst spēju saglabāt lietotāja individuālos
iestatījumus, atpazīt viņu un atbilstoši reaģēt, ar mērķi uzlabot vietnes lietošanas pieredzi. Lietotājs var
atspējot vai ierobežot sīkdatņu izmantošanu, taču bez sīkdatnēm nebūs iespējams pilnvērtīgi izmantot
visas vietņu funkcijas.

Atkarībā  no  veicamajām  funkcijām  un  izmantošanas  mērķa,  Pārzinis  izmanto  obligātās  sīkdatnes,
funkcionālās sīkdatnes, analītiskās sīkdatnes un mērķēšanas (reklāmas) sīkdatnes.

Obligātās  sīkdatnes  nepieciešamas,  lai  lietotājs  varētu  brīvi  apmeklēt  un  pārlūkot  tīmekļa  vietni  un
izmantot tās piedāvātās iespējas, tajā skaitā iegūt informāciju par pakalpojumiem un iegādāties tos. Šīs
sīkdatnes  identificē  lietotāja  iekārtu,  taču  neizpauž lietotāja  identitāti,  kā  arī  tās  nevāc  un neapkopo
informāciju. Bez šīm sīkdatnēm tīmekļa vietne nevarēs pilnvērtīgi darboties, piemēram, sniegt lietotājam
nepieciešamo  informāciju,  nodrošināt  pieprasītos  pakalpojumus.  Šīs  sīkdatnes  tiek  glabātas  lietotāja
iekārtā līdz brīdim, kad tiek aizvērta tīmekļa pārlūkprogramma.

Funkcionālās sīkdatnes atceras lietotāja izvēlētos uzstādījumus un veiktās izvēles,  lai  lietotājs varētu
ērtāk lietot vietni. Šīs sīkdatnes glabājas lietotāja iekārtā pastāvīgi.

Pārziņa mājaslapa tehniski saglabā informāciju (IP adresi, datumu, laiku utt.) par Jūsu doto piekrišanu
mājaslapas sīkdatņu izveidošanai Jūsu ierīcē,  kā arī – informāciju (IP adresi,  datumu, laiku utt.),  kad
atsaucat doto piekrišanu mājaslapas sīkdatņu izveidošanai Jūsu ierīcē.

Pārzinis izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu vietņu un mājaslapu lietošanas pieredzi:
 nodrošinātu mājaslapas funkcionalitāti;
 pielāgotu  mājaslapas  funkcionalitāti  lietotāja  lietošanas  paradumiem  -tai  skaitā  valodai,

meklēšanas pieprasījumiem, iepriekš apskatītajam saturam;
  lietotāju autentifikācijai;

Ja nav noteikts citādi, sīkdatnes tiek glabātas, kamēr tiek izpildīta darbība, kādam nolūkam tās vāktas, un
pēc tam tās tiek dzēstas.
Sīkdatņu informācija netiek nodota apstrādei ārpus Eiropas Savienības un EEZ.

Apmeklējot Pārziņa mājas lapu, lietotājam tiek attēlots logs ar ziņojumu par to, ka tīmekļa vietnē tiek
izmantotas sīkdatnes. Aizverot šo ziņojuma logu, lietotājs apstiprina, ka ir iepazinies ar informāciju par
sīkdatnēm, to izmantošanas nolūkiem, gadījumiem, kad to informācija tiek nodota trešajai personai, un
tiem piekrīt. Attiecīgi, sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir lietotāja piekrišana. 
Ikvienas tīmekļa pārlūkprogrammas drošības iestatījumos iespējama sīkdatņu ierobežošana un dzēšana.
Tomēr jāņem vērā, ka nevar atteikties no obligāto un funkcionālo sīkdatņu lietošanas, jo bez tām vietnes
un mājas lapa pilnvērtīgas lietošanas nodrošināšana nav iespējama.
Vislabākajai lietotāja pieredzei un pilnvērtīgai tīmekļa vietnes darbībai iesakām sīkdatnes saglabāt.
Ja Jums ir jautājumi par sīkdatņu izmantošanu, lūdzu sazinieties uz info@adarbnica.lv.

Pārziņa  mājaslapā  var  tikt  ievietotas  saites  uz  trešo  personu  interneta  mājaslapām,  kurām  ir  savi
lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko Pārzinis nenes atbildību. Pārzinim ir tiesības
veikt papildinājumus politikā, padarot pieejamu Klientam tā aktuālo versiju ievietojot Pārziņa mājaslapā


