Sīkdatņu izmantošanas noteikumi A/S “Sirowa Dental Clinic” interneta vietnēs
A/S “Sirowa Dental Clinic”,Reģ.,Nr.40203053002, juridiskā adrese Katrīnas dambis 16, LV-1045, Rīgā, kontaktinformācija
klinika@sirowa.com, interneta vietnēs un mājas lapās: www.sirowaclinic.com, http://arstiem.sirowaclinic.com/ ir aprakstīta sīkdatņu
izmantošana noteikumi, norādīti sīkdatņu lietošanas nolūki, kā arī lietotāju tiesības mainīt un izvēlēties sīkdatņu lietošanu atbilstoši savām
vajadzībām.
Kas ir sīkdatnes
Sīkdatne ir mazs teksta fails, kas tiek saglabāts jūsu datorā. Tas tiek lietots, lai fiksētu informāciju par to, kā esat izmantojis mūsu mājas
lapas, kad jūs pēdējo reizi apmeklējāt un kāda veida informāciju esiet meklējuši. Teksta datni spēj nolasīt tikai šī tīmekļa vietne, tādēļ šai
informācijai nevar piekļūt neviens cits. Šī teksta datne nav kaitīga, nevar saturēt vīrusu vai programmas kodu, un to nav iespējams saistīt
ar konkrētu personu .
Funkcionālās sīkdatnes
Ar funkcionālajām sīkdatnēm vietne atceras izvēlētos uzstādījumus un veiktās izvēles, lai varētu ērtāk lietot vietni. Šīs sīkdatnes glabājas
Jūsu iekārtā pastāvīgi vai uz laiku.
Analītiskās sīkdatnes
Analītiskās sīkdatnes apkopo informāciju, 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, padarīt to ērtāk lietojamu. Analītiskās sīkdatnes identificē tikai Jūsu iekārtu, taču neizpauž Jūsu identitāti.
Atsevišķos gadījumos dažas no analītiskajām sīkdatnēm mūsu vietā saskaņā ar mūsu
norādījumiem un tikai atbilstoši norādītajiem mērķiem pārvalda trešās personas – datu apstrādātāji (operatori), piemēram, Google
Adwords.
Sīkdatņu pieņemšana
Izmantojot tīmekļa vietnes www.sirowaclinic.com, http://arstiem.sirowaclinic.com , jūs piekrītat, ka mēs:
•
•

apkopojam informāciju par to, kā izmantojat šo tīmekļa vietni, piemēram, cik bieži to apmeklējat un kuras lapas apskatāt. Saglabāto
informāciju nav iespējams sasaistīt ne ar vienu konkrētu personu;
saglabājam datus par to, kurš tīmekļa pārlūks un tehniskais nodrošinājums ir izmantots, apmeklējot mūsu tīmekļa vietni;

Kā pārtraukt sīkdatņu saņemšanu
Ja nevēlaties, lai jūsu datorā tiktu saglabātas sīkdatnes, tīmekļa pārlūka drošības iestatījumos ir iespējams atzīmēt "Nekad nepieņemt
sīkdatnes". Tad netiks saglabāta neviena A/S “Sirowa Dental Clinic”, ne arī kādas citas tīmekļa vietnes sīkdatne, tomēr jūsu datora ekrānā
var parādīties paziņojums, ka mūsu vai kāda cita tīmekļa vietnē tās funkcijas nedarbojas pilnīgi.
Jūs sava pārlūka iestatījumus varat arī mainīt tā, lai katru reizi, kad tīmekļa vietne mēģina iestatīt sīkdatni, jūs tiktu brīdināts un varētu par
katru sīkdatni izlemt, vai to pieņemt vai noraidīt.
Papildu informāciju par sīkdatnēm, kā arī kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt mājaslapā https://www.aboutcookies.org/.
Informācija par www.sirowaclinic.com / http://arstiem.sirowaclinic.com/ lietotajām sīkdatnēm.
Ir daži tīmekļa ārpakalpojumi, kas mūsu tīmekļa vietnē izmanto sīkdatnes:
Google Analytics

Tas ir tīmekļa vietnes lietojuma analīzes rīks, kas apkopo datus par tīmekļa vietnes izmantošanas veidiem. Tiek saglabāta informācija,
piemēram, par vietnes apmeklēšanai izmantoto datoraparatūru un programmatūru, apmeklētajām lapām un lietotāja apmeklējuma ilgumu.
Google tagu pārvaldnieks

Tas ir efektīvs skriptu apstrādes rīks, kas ļauj pārliecināties par to, ka lietotāja pārlūks ātri ielādē www.sirowaclinic.com / http://
arstiem.sirowaclinic.com/ tīmekļa vietni.

