Sīkdatņu lietošanas noteikumi
Sīkdatnes (cookie – angļu val.)
Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (vienotais reģ. Nr.
40003011203, juridiskā adrese Ērgļu iela 14, Rīga, Latvija LV-1012) tīmekļa vietnē
www.lvrtc.lv un www.eparaksts.lv
izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu tīmekļa vietņu
funkcionalitāti un darbību, pielāgotu tos Jūsu lietošanas paradumiem, kā arī lai iegūtu
statistiku par lietotāju veiktajām darbībām.
Ar pilnu informāciju par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”
veikto personas datu apstrādi var iepazīties Privātuma politikā.
Kas ir sīkdatne?
Sīkdatne ir neliela teksta datne, kas tiek nosūtīta uz Jūsu datoru vai mobilo iekārtu tīmekļa
vietnes apmeklēšanās laikā un ko tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē,
kad jūs atverat vietni. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ
uz izcelsmes mājas lapu vai uz citu mājas lapu, kas atpazīst šo sīkdatni.
Sīkdatnes darbojas kā konkrētas mājas lapas atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu ierīci
nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestādījumus vai
uzlabot lietotāja ērtības. Papildu informāciju par sīkdatnēm, kā arī kā tās iespējams pārvaldīt
vai izdzēst, varat iegūt mājaslapā www.aboutcookies.org
Kādas sīkdatnes mēs izmantojam?
Mūsu tīmekļa vietnē izmantotās sīkdatnes tiek iedalītas trīs kategorijās:
•

Nepieciešamās sīkdatnes

Nepieciešamās sīkdatnes nodrošina svarīgas funkcijas, piemēram, tīmekļa vietnes
pamatfunkcionalitāti un lietojamību. Nepieciešamās sīkdatnes ir nepieciešamas drošai
pakalpojumu sniegšanai un tīmekļa vietne nevar korekti un pilnvērtīgi darboties bez šīm
sīkdatnēm. Šīs sīkdatnes identificē lietotāja ierīci, taču neizpauž lietotāja identitāti, kā arī tās
nevāc un neapkopo informāciju. Nepieciešamās sīkdatnes tiek glabātas lietotāja iekārtā līdz
brīdim, kad tiek aizvērta tīmekļa pārlūkprogramma.
•

Statistikas sīkdatnes

Mūsu tīmekļvietnē tiek izmantota uzņēmuma „Google Inc” programma „Google Analytics,
kura izmanto sīkdatnes, kas tiek glabātas Jūsu datorā un ļauj analizēt to, kā Jūs izmantojat
attiecīgo tīmekļa vietni. “Google Analytics” sīkdatņu izmantošanas mērķis ir tīmekļa vietnes
satura kvalitātes uzlabošana un satura pielāgošana lietotāju vajadzībām.
Plašāk par “Google Analytics” pakalpojuma sniegšanas noteikumiem var iepazīties
mājaslapā http://www.google.com/analytics/terms/us.html.
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•

Mārketinga sīkdatnes

Mārketinga sīkdatnes tiek izmantotas, lai pielāgotu reklāmu un paziņojumus, balstoties uz
apmeklētāja interesēm, kā arī izmērītu mārketinga aktivitāšu efektivitāti.
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Mērķis
Sīkdatne ļauj mērīt mārketinga aktivitāšu
efektivitāti, kā arī nodrošina to
pielāgošanu dažādām mērķa grupām.
Sīkdatne ļauj mērīt mārketinga aktivitāšu
efektivitāti, kā arī nodrošina to
pielāgošanu dažādām mērķa grupām.
Sīkdatne nodrošina iespēju atkārtoti
uzrunāt apmeklētājus, kuru digitālās
aktivitātes
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par
iespējamu
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Sīkdatnes tiek izmantotas, lai no jauna
piesaistītu iepriekšējos mūsu tīmekļa
vietnes
apmeklētājus,
kuriem,
pamatojoties uz viņu rīcību citās tīmekļa
vietnēs, varētu būt interesants un
saistošs mūsu tīmekļa vietnes saturs.
Sīkdatni izmanto, lai izmērītu mūsu
mārketinga aktivitāšu efektivitāti LinkedIn
platformās, lai uzlabotu mārketinga
aktivitāšu darbības rādītājus un no jauna
piesaistītu iepriekšējos mūsu tīmekļa
vietnes apmeklētājus.
Sīkdatni izmanto, lai parādītu uz
interesēm
balstītas
mārketinga
aktivitātes
Jūsu
LinkedIn
kontā,
pamatojoties uz Jūsu darbībām tīmekļa
vietnē.
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Sīkdatņu pārvaldīšana
Apmeklējot tīmekļa vietni, tiek attēlots paziņojums ar informāciju par to, ka tīmekļa vietnē
tiek izmantotas sīkdatnes. Uzsākot tīmekļa vietnes lietošanu, Jūs variet izvēlēties, kādas
sīkdatnes atļausiet izmantot. Jāņem vērā, ka Jūs nevarat atteikties no nepieciešamo
sīkdatņu lietošanas, jo bez tām tīmekļa vietņu pilnvērtīgas lietošanas nodrošināšana nav
iespējama.
Tīmekļa vietnes lietotājam nospiežot pogas “Apstiprināt visas” vai “Apstiprināt atzīmētās”,
lietotājs apstiprina, ka ir iepazinies ar LVRTC sīkdatņu lietošanas noteikumiem, kā arī
informāciju par sīkdatnēm, to izmantošanas nolūku, trešo personu iesaistīšanu utt., kā arī
apliecina savu piekrišanu šo sīkdatņu izmantošanai.
Savas izvēlnes lietotājs var mainīt jebkurā laikā.
Kā mainīt izvēlētās sīkdatnes?
Mainīt sīkdatņu iestatījumus vai tās dzēst iespējams interneta pārlūkprogrammas
iestatījumos.
Katras pārlūkprogrammas drošības iestatījumos Jūs variet:
•

veikt sīkdatņu ierobežošanu, bloķēšanu un dzēšanu.

•
•

atzīmēt "Nekad nepieņemt sīkdatnes".
uzstādīt iestatījumus, kas paredz, ka katru reizi aizverot pārlūku saglabātas
sīkdatnes tiek dzēstas.

Vairāk informācijas, kā kontrolēt sīkdatnes atbilstoši ierīces pārlūkprogrammai, var atrast
tīmekļvietnē: www.aboutcookies.org. [links]
Interneta vietnes lietotājam jāņem vērā, ka ierobežojot nepieciešamo sīkdatņu izmantošanu
un uzglabāšanu, tīmekļa vietne darbosies nepilnīgi.
Sīkdatņu lietošanas noteikumi var tikt mainīti, ievērojot normatīvos aktus, kas reglamentē
sīkdatņu izmantošanu, vispārpieņemto ar sīkdatņu izmantošanu saistīto praksi, kā arī
LVRTC komercdarbības pilnveidošanas un attīstības nepieciešamību.

