
Sīkdatņu politika 

 

Sīkdatņu politikā lietotie apzīmējumi: 

 

Lietotājs – Interneta vietnes lietotājs vai apmeklētājs; 

 

DSSLegal – DSSL Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, VRN; 40103861829, juridiskā 

adrese: Matīsa iela 93-42, Rīga, LV-1009. vietne dsslegal.lv (turpmāk - vietne) izmanto 

sīkdatnes, lai atšķirtu Jūs no citiem lietotājiem mūsu vietnē. Tas palīdz mums nodrošināt 

Jums labāku pārlūkošanas pieredzi mūsu vietnē un ļauj mums uzlabot mūsu vietni. 

 

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 par fizisko personu 

aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu 

aizsardzības regula) (turpmāk – Regula), kā arī citiem Saint-Gobain piemērojamajiem 

tiesību aktiem mums ir nepieciešams sniegt Jums informāciju par Jūsu personas datu 

apstrādi ar sīkdatņu starpniecību, kā arī saņemt Jūsu piekrišanu par sīkdatņu (vai līdzīgu 

tehnoloģiju) lietošanu vai glabāšanu Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē. 

Šī sīkdatņu politika sniedz Jums informāciju par Jūsu personas datu apstrādi, izmantojot 

sīkdatnes. 

 

Kas ir sīkdatnes? 

 

Neliela izmēra faili, kas tiek noglabāti Lietotāja ierīcēs. Brīdī, kad Lietotājs izmanto 

DSSLegal interneta vietni, mūsu sistēma nolasa šīs sīkdatnes un attiecīgi pielāgo 

iestatījumus. Tādējādi sīkdatnes ir kā atslēga, ar kuru Jūsu pārlūks pieprasa pielāgotu 

informāciju. Sīkdatnes izmanto arī citām funkcijām, piemēram, statistikas iegūšanai. 

 

Kādas ir sīkdatņu kategorijas? 

 

Mājaslapā var tikt izmantotas šādas sīkdatnes: 

 

Obligātās sīkdatnes - nodrošina pielāgotu interneta vietnes darbību Lietotāja veiktajām 

izvēlēm, piemēram, sīkdatņu politikas apstiprinājuma saglabāšanu. Sīkdatnes 

nepieciešamas, lai lietotājs spētu izmantot interneta vietnes funkcijas pilnvērtīgi, kā arī 

pārvietoties pa vietni. Bez šīm sīkdatnēm nav iespējams lietotājam nodrošināt vietnes 

piedāvātos pakalpojumus, tās ir būtiskas vietnes nodrošināšanai 

 

Funkcionalitātes sīkdatnes -Sīkdatnes, kuras nodrošina personalizētu un labāku 

lietotāja pieredzi - tās ievāc informāciju par lietotāja paradumiem mājaslapā (biežāk 

apmeklētās lapas, atceras valodas izvēli vai log-in datus), kā arī nodrošina spēju 



skatīties video vai veikt dažādas darbības vietnē. Sīkdatnes var tikt anonimizētas un 

neglabā informāciju par citu vietņu apmeklējumu. 

 

Darbības uzlabošanas sīkdatnes - Sīkdatnes neievāc personas datus, informācija ir 

anonīma. Atceras lietotāja mājaslapas izmantošanas paradumus, kā, piemēram, biežāk 

apmeklētākās lapas un uzlabo vietnes darbību 

 

Mērķa vai reklāmas sīkdatnes - Izmanto reklāmu nodrošināšanai interneta vietnē, kuras 

saistītas ar lietotāja interesēm un interneta lietošanas paradumiem 

 

Trešo personu sīkdatnes - Jebkuras trešo personu sīkdatnes, Piemēram, Google 

Analytics, Youtube, Google, AddThis, u.c. pakalpojumu izmantošanas reazultātā 

radušās sīkdatnes, kuras nepieciešamas, lai trešā persona spētu sniegt pilnvērtīgu 

pakalpojumu mājaslapas turētājam. 

 

Sīkdatņu apakškategorijas un darbības laiks 

 

Katrai sīkdatnei ir piešķirts darbības laiks, cik ilgi tā glabā iegūtos personas datus un 

tos apstrādā. Attiecīgi katra sīkdatņu kategorija var tikt iedalīta vēl divās 

apakškategorijās - sesijas un pastāvīgajās sīkdatnēs, kuras raksturo sīkdatnes darbības 

raksturu un laiku. 

 

sesijas sīkdatnes- tiek izvietotas uz vietnes apmeklējuma laiku un iegūtā informācija 

netiek glabāta ilgāk kā vietnes apmeklējuma sesija 

 

pastāvīgās sīkdatnes - informācija tiek izvietota un saglabāta uz lietotāja datora arī  pēc 

vietnes apmeklējuma beigām. Informācijas glabāšanas termiņš katrai sīkdatnei var 

atšķirties. 

 

 

DSSLegal izmanto sekojošas sīkdatnes: 

 

Sīkdatņu 

nosaukums 

Pārvaldnieks Sīkdatņu 

kategorija 

Mērķi Tips   Darbības laiks 

_ga Google Analytics Statistikas 

sīkdatnes 

Anonīms ID 

atsevišķu lietotāju 

atšķiršanai un to 

darbību statistikas 

ģenerēšanai. 

HTTP 2 gadi 



_gat_UA-

166950581-1 

Google Analytics Statistikas 

sīkdatnes 

Tiek izmantots, lai 

ierobežotu 

pieprasījumu 

biežumu uz 

Google Analytics 

serveriem. 

HTTP 1 minūte 

     

_gid Google Analytics Statistikas 

sīkdatnes 

Anonīms ID 

atsevišķu lietotāju 

atšķiršanai un to 

darbību statistikas 

ģenerēšanai. 

HTTP 1 diena 

 

Kā dzēst, izslēgt un bloķēt sīkdatnes? 

Jūs varat bloķēt sīkdatnes, izmantojot sava pārlūka iestatījumus, kas Jums ļauj atteikties 

no visām vai dažām sīkdatnēm. Tomēr, ja Jūs izmantojat sava pārlūka iestatījumus, lai 

bloķētu visas sīkdatnes (tostarp būtiskas sīkdatnes, kas ir nepieciešamas vietnes 

darbībai), Jūs, iespējams, nevarēsiet piekļūt visai mūsu vietnei vai kādai tās daļai. 

Interneta pārlūki ļauj Jums mainīt savu sīkdatņu iestatījumus. Šie uzstādījumi parasti 

atrodami "options" vai "preferences" izvēlnēs Jūsu interneta pārlūkā. Lai izprastu šos 

iestatījumus, turpmāk norādītās saites var būt Jums noderīgas. Pretējā gadījumā, lai 

saņemtu sīkāku informāciju, lūdzu, izmantojiet "Help" opciju savā interneta 

pārlūkprogrammā. 

  Sīkdatņu iestatījumi Internet Explorer 

  Sīkdatņu iestatījumi Firefox 

  Sīkdatņu iestatījumi Chrome 

  Sīkdatņu iestatījumi Safari 

  

Lai iegūtu papildu informāciju par sīkdatņu dzēšanu vai bloķēšanu, lūdzu, 

apmeklējiet  https://www.aboutcookies.org/

https://support.microsoft.com/lv-lv/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=lv
http://support.apple.com/kb/HT1677
https://www.aboutcookies.org/

