Sīkdatņu lietošanas politika
SIA “KI Zeme” (turpmāk – Kompānijā) izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu savas
oficiālas vietnes (turpmāk – vietne) funkcionalitāti, kā arī padarītu tās lietošanu ērtāku
un efektīvāku. Lietojot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu izvietošanai Jūsu ierīcē.

Kas ir sīkdatne?
Sīkdatne ir maza teksta datne, kas tiek saglabāta lietotāja ierīcē konkrētas vietnes
pārlūkošanas procesā. Jāņem vērā, ka Banka vāc anonīmus sīkdatņu datus, kas neļauj
identificēt lietotāju, tādēļ sīkdatņu izmantošana neietver personas datu apstrādi.
Kā mēs izmantojam sīkdatnes?
Kompānija apstrādā sīkdatnes šādiem nolūkiem:
•
•
•

atcerēties vietnes sadaļas, kuras aplūkoja lietotājs, lai sniegtu vietnes
apmeklētājiem saistošu saturu un turpmāk publicētu lietotājam aktuālas tēmas;
nodrošināt apmeklētājiem vienmērīgu navigāciju, pārbaudot un nodrošinot
vietnes saderību ar ierīces un pārlūkprogrammas versiju;
uzturēt statistiku par to, cik bieži lietotāji apmeklē konkrētas vietnes sadaļas,
vietnes attīstītāji izmanto šos datus, lai pielāgotu vietnes lietojamību un
paaugstinātu tās veiktspēju.

Kompānija neizmantos sīkdatnes jebkādiem citiem nolūkiem, kas nav noteikti
iepriekš tekstā.
Kādus sīkdatņu tipus izmanto?
Attiecībā uz izmantošanas ilgumu Kompānija izmanto šādas sīkdatnes:
1. Sesijas sīkdatnes (vai īslaicīgas sīkdatnes) tiek izdzēstas uzreiz, kad lietotājs
aizver pārlūkprogrammu pēc piekļuves vietnes saturam. Sesijas sīkdatnes
atceras, ko apmeklētājs izvēlējās iepriekšējā lappusē, lai izvairītos no
atkārtotas informācijas ievades sesijas laikā. Banka izmanto sesijas sīkdatnes,
lai autentificētu lietotāju vietnē, nodrošinot vietnes apmeklētājam navigāciju.
2. Pastāvīgas sīkdatnes tiek saglabātas lietotāja gala ierīcē, lai varētu atpazīt viņa
pārlūkprogrammas sesijas un zinātu, vai iepriekš bijusi saskarsme starp mums
un lietotāja ierīci, un identificētu vispopulārākās vietnes sadaļas, lai piedāvātu
efektīvāku lietotāja pieredzi un nodrošinātu ierīces saderību. Šīs pakalpojumu
kopas ietvaros apstrādātājs vāc tādu informāciju kā ierīces zīmols (ražotājs),
saskarnes valoda, pārlūkprogrammas dati un operētājsistēmas dati.
Vietne izmanto trešo pušu sīkdatnes, proti, “Google” sīkdatnes. Trešās puses
pakalpojumu sniedzēji izmanto sīkdatnes, kas tiek saglabātas gala ierīcē, lai vāktu
datus par lietotāju veikto pārlūkošanu, tostarp apmeklētāju kopējo skaitu.
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Kā es varu pārvaldīt vai dzēst sīkdatnes?

Lietotājs var kontrolēt vai dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles, detalizētākā informācija
ir pieejama šeit: https://www.aboutcookies.org/. Sīkdatnes var tikt dzēstas lietotāja
ierīcē, kā arī pārlūkprogrammu iespējams iestatīt tādā veidā, lai novērstu sīkdatņu
saglabāšanu.
Lūdzu, nodrošiniet, lai Jūsu pārlūkprogrammas uzstādījumi atbilstu tam, vai Jūs
vēlaties saņemt brīdinājumu par un/vai pieņemt sīkdatnes, kur tas ir iespējams.
Pārlūkprogrammas iespējas un tās izmantošanas instrukcijas ir pieejamas Jūsu
pārlūkprogrammas rokasgrāmatā vai palīdzības datnē.
Lūdzam precīzi ievērot tīmekļa pārlūka ražotāja instrukcijas, lai konfigurētu Jūsu
pārlūka iestatījumus (Banka nav atbildīga par ārējo lapu saturu): Internet Explorer,
Chrome, Safari, Firefox.
Sīkdatņu deaktivēšana vai ķeksīša izņemšana var novest pie vietnes samazinātas
pakalpojumu pieejamības un ērtības.

