Sīkdatņu izmantošanas noteikumi vietnē www.rigamuz.lv
Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes, lai varētu uzlabot vietnes lietošanas pieredzi, izvērtēt vietnes
apmeklējuma statistiku, nodrošināt tās darbību un funkcionalitāti u.tml.
Kas ir sīkdatnes?
Sīkdatnes ir sīkas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma (piemēram, Google Chrome, Internet
Explorer, Firefox, Safari u.c.) brīdī, kad lietotājs apmeklē tīmekļa vietni, saglabā lietotāja galiekārtā
(datorā, mobilajā tālrunī, planšetē), 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. Sīkdatņu izmantošanu var atspējot
vai ierobežot, taču bez sīkdatnēm nebūs iespējams pilnvērtīgi iz mantot visas vietnes funkcijas.
Kādas sīkdatnes un kādiem mērķiem tiek izmantotas?
Tiek izmantotas vairāku veidu sīkdatnes (pastāvīgās un sesijas). Atkarībā no veicamajām funkcijām un
izmantošanas mērķa izmantojam Tehniskās jeb noteikti nepieciešamās sīkda tnes un analītiskās
sīkdatnes.
Tehniskās sīkdatnes
Šīs sīkdatnes nepieciešamas, lai Jūs varētu apmeklēt un pārlūkot tīmekļa vietnes saturu un izmantot
tās piedāvātās iespējas. Šīs sīkdatnes identificē Jūsu iekārtu, bet neizpauž Jūsu identitāti, kā arī tās
nevāc un neapkopo informāciju. Bez šīm sīkdatnēm tīmekļa vietne nevarēs pilnvērtīgi darboties,
piemēram, sniegt nepieciešamo informāciju, nodrošināt pieprasītos pakalpojumus vai noskatīties
pieprasīto video. Šīs sīkdatnes tiek glabātas Jūsu iekārtā līdz brīdim, kad sīkdatne izpildījusi savu
funkciju, bet ne ilgāk kā divus gadus. Šīs noteikti nepieciešamās sīkdatnes izvietojas automātiski. Ja
tomēr, izmantojot pārlūkprogrammu nodrošinātās iespējas, Jūs izvēlēsies tās atspējot, ņemiet vērā –
tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi.
Analītiskās sīkdatnes
Analītiskās sīkdatnes apkopo informāciju, kā tiek lietota tīmekļa vietne, konstatē biežāk apmeklētās
sadaļas, ieskaitot saturu, kuru Jūs izvēlieties, pārlūkojot vietni. Informācija tiek lietota analīzes
nolūkos apkopotā veidā, lai noskaidrotu, kas interesē vietnes lietotājus, un varētu uzlabot vietnes
funkcionalitāti, padarīt to ērtāk lietojamu. Analītiskās sīkdatnes identificē tikai Jūsu iekārtu, bet
neizpauž Jūsu identitāti.
Atsevišķos gadījumos dažas analītiskās sīkdatnes mūsu vietā saskaņā ar mūsu norādījumiem un tikai
atbilstoši norādītajiem mērķiem pārvalda trešās personas, piemēram, Google Inc. izveidotās “Google
Analytics” sīkdatnes, kuru mērķis ir tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošana un satu ra
pielāgošana lietotāju vajadzībām. Plašāk par “Google Analytics” pakalpojuma sniegšanas notei kumiem
var iepazīties mājaslapā http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Šīs sīkdatnes tiek glabātas
Jūsu iekārtā ne ilgāk kā divus gadus.
Kā pārvadīt sīkdatnes?
Pēc vēlēšanās varat sīkdatnes kontrolēt un izdzēst. Jūs varat izdzēst visas sīkdatnes, kuras ir Jūsu datorā, un
lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana datorā. Taču tādā gadījumā
Jums manuāli būs jāpielāgo iestatījumi ikreiz, kad apmeklēsiet tīmekļa vietni, un turklāt pastāv iespējamība, ka
daži pakalpojumi un funkcijas nedarbosies. Papildu informācija par sīkdatnēm ir atrodama
šeit: aboutcookies.org .

