Sīkdatņu izmantošanas politika
Sīkdatņu izmantošanas noteikumu mērķis ir izskaidrot, kāda veida sīkdatnes (angļu valodā cookies) tiek izmantotas
mūsu tīmekļa vietnē www.esizemessargs.lv (tīmekļa vietne), kad apmeklētājs (lietotājs, Jūs) apmeklē tīmekļa vietni,
kāds ir sīkdatņu izmantošanas nolūks, kā arī sniegt Jums norādījumus, kā pārvaldīt izvēlētos sīkdatņu iestatījumus.
Kas ir sīkdatnes?
Sīkdatnes ir datu kopas (informācija), kuras tīmekļa pārlūkprogramma (piemēram, Google Chrome, Firefox, Microsoft
Edge, Safari u.c.) brīdī, kad Jūs lietojat mūsu tīmekļa vietni, izveido un saglabā Jūsu ierīcē (datorā, mobilajā tālrunī vai
planšetē), lai identificētu pārlūkprogrammu vai pārlūkprogrammā saglabātu informāciju vai iestatījumus.
Sīkdatnes darbojas kā konkrētas tīmekļvietnes atmiņa, ļaujot šai vietnei atcerēties Jūsu datoru vai mobilo ierīci
nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestatījumus vai padarīt vietnes lietošanu ērtāku.
Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek izmantota, lai Jūs personiski identificētu. Sīkdatnes var iedalīt divās galvenajās
grupās, piemēram, pirmās puses sīkdatnes un trešās puses sīkdatnes. Pirmās puses sīkdatnes ir mūsu sīkdatnes, kuras
nosūta informāciju tikai mums. Savukārt trešo pušu sīkdatnes mūsu tīmekļa vietnē ievieto trešās personas un nosūta
informāciju tādām trešajām personām, kuras atpazīst attiecīgo sīkdatni.
Kādas sīkdatnes tiek izmantotas pēc glabāšanas ilguma?
Pēc glabāšanas ilguma mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantotas divas sīkdatņu kategorijas:
1. Sesijas sīkdatnes tiek glabātas Jūsu ierīcē īslaicīgi, vietnes apmeklēšanas laikā, un tiek dzēstas pēc tam, kad
aizverat pārlūkprogrammu.
2. Pastāvīgās sīkdatnes ļauj atcerēties lietotāja uzstādījumus un darbības tīmekļa vietnē. Pastāvīgās sīkdatnes
dzīvescikls ir ilgāks nekā sesijas sīkdatnei, un tas ilgst sīkdatnē noteikto laika posmu. Šāda veida sīkdatne netiks
dzēsta, kad Jūs aizverat pārlūkprogrammu. Pastāvīgās sīkdatnes tiek aktivizētas katrreiz, kad Jūs apmeklējat
tīmekļa vietni, kas veidojusi konkrētās pastāvīgās sīkdatnes.
Kādi ir sīkdatņu nolūki un to tiesiskais pamats?
Mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantoti vairāki sīkdatņu veidi atkarībā no to nolūka, piemēram, Nepieciešamās sīkdatnes,
Statistikas sīkdatnes u.c.
Nepieciešamās sīkdatnes
ir sīkdatnes, kuras tiek izmantotas tīmekļa vietnes darbības nodrošināšanas mērķiem. Šādas sīkdatnes nepieciešamas,
lai lietotājs varētu pārlūkot tīmekļa vietni un izmantot, un piekļūt tīmekļa vietnē piedāvātajiem pakalpojumiem, kā arī
nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes administrēšanu, pārvaldību un drošību.
Šīs sīkdatnes tiek saglabātas Jūsu datorā, viedtālrunī, planšetdatorā vai citā ierīcē tīmekļa vietnes apmeklējuma un
pārlūkošanas laikā vai noteiktu laika periodu. Tās tiek iestatītas, reaģējot uz Jūsu darbībām, kas ir uzskatāmas par
pakalpojuma pieprasīšanu.
Nepieciešamās sīkdatnes nevar atspējot, taču tās var izdzēst pārlūkprogrammas līmenī. Tomēr, ņemiet vērā, ka
gadījumā, ja atkal apmeklēsiet mūsu tīmekļa vietni, tiks atkārtoti atspoguļots informatīvais sīkdatņu brīdinājuma logs,
un Nepieciešamās sīkdatnes joprojām būs obligātas. Šo sīkdatņu apstrādes tiesiskais pamats ir mūsu likumīgās
intereses saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr. 679/2016 (turpmāk – VDAR) 6. panta 1. punkta f)
apakšpunktu, tādēļ lietotāja piekrišana šai sīkdatņu kategorijai netiek prasīta. Mūsu leģitīmo interešu pamatā ir tīmekļa
vietnes drošības un funkcionalitātes nodrošināšana.
Statistikas sīkdatnes
šīs sīkdatnes mums palīdz uzlabot tīmekļa vietni, lai nodrošinātu pēc iespējas labāku vietnes pārlūkošanas pieredzi,
piemēram, šīs sīkdatnes palīdz mums saprast, kuras tīmekļa vietnes sadaļas ir interesantākas lietotājiem. Mēs
izmantojam trešās puses Google Analytics sīkdatnes. To sniegto informāciju mēs izmantojam apkopotā formā, lai
izprastu, kā apmeklētāji kopumā pārlūko un izmanto mūsu tīmekļa vietni.
Ja atteiksieties no šo sīkdatņu izmantošanas, Jūsu apmeklējums netiks iekļauts mūsu statistikā.
Statistikas sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir Jūsu piekrišana saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta a)
apakšpunktu, kuru sniedzat mums vai atsakāt, veicot attiecīgu izvēli informatīvajā sīkdatņu brīdinājuma logā, kad
apmeklējat mūsu tīmekļa vietni. Jūs varat brīvi izlemt, kādiem nolūkiem atļaujat izmantot sīkdatnes (izņemot
Nepieciešamās sīkdatnes, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību). Turklāt Jūs varat brīvi mainīt
savu izvēli jebkurā laikā, veicot attiecīgas izmaiņas sīkdatņu iestatījumos mūsu tīmekļa vietnē vai pārlūkprogrammas
līmenī.
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Statistikas sīkdatnes sniedz iespēju izprast, kā apmeklētājs mijiedarbojas ar tīmekļa vietni. Iegūtā informācija ir
pieejama apkopotā veidā, tieši neidentificējot lietotāju:
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