Sīkdatņu politika
Sīkdatne ir maza teksta datne, kas ietver informacionālos bitus par lietotāja darbību tīmekļa vietnē un glabā
tos tīmekļa vietnes apmeklēšanai izmantotajā ierīcē. Sīkdatnes nekaitē jūsu ierīcei un ļauj mums piedāvāt
jums labāku pārlūkošanas pieredzi un ātrāku mūsu tīmekļa vietnes reakciju. Visa papildu informācija,
tostarp tā, kas ļauj mums rādīt jums reklāmas, tiek saglabāta tikai pēc jūsu iepriekšējas piekrišanas, kas tiek
sniegta, turpinot pārlūkot tīmekļa vietni vai izmantojot kādu no tālāk norādītajiem līdzekļiem.
Mēs iesakām rūpīgi izlasīt tālāko informāciju, lai labāk izprastu, kādu veidu sīkdatnes mēs izmantojam un kā
jūs sīkdatņu lietošanu varat pielāgot savām vēlmēm.

Sīkdatņu veidi, ko mēs varam izmantot tīmekļa vietnē.
Mūsu tīmekļa vietne var izmantot gan sīkdatnes, kam nav nepieciešama jūsu piekrišana, lai tās lejupielādētu
jūsu ierīcē, gan sīkdatnes, kuras var lejupielādēt tikai pēc jūsu iepriekšējas piekrišanas.
A. Tehniskās sīkdatnes (NAV nepieciešama jūsu iepriekšēja piekrišana) — tās ir nepieciešamas tīmekļa
vietnes darbībai un nodrošina jums piekļuvi attiecīgajām funkcijām (pārlūkprogrammas sīkdatnes) —
galvenokārt tās ir sesiju sīkdatnes. Mēs varam izmantot arī funkcionālās sīkdatnes, kas ļauj mums saglabāt
jūsu izvēles un iestatījumus, tādējādi uzlabojot jūsu pārlūkošanas pieredzi mūsu tīmekļa vietnē (bez
ierobežojumiem uzglabājot jūsu reģistrēta vietnes lietotāja identitāti, kad izvēlaties funkciju „Atcerēties
mani”, novirzot jūs uz tīmekļa lapām jūsu izvēlētajā valodā vai tās valsts valodā, no kuras jūs piekļūstat
vietnei, reģistrējot jūsu izvēles, vai jūs piekrītat vai nepiekrītat profilēšanas sīkdatnēm). Lai nodrošinātu šādu
sīkdatņu pareizu darbību un nodrošinātu jūsu preferenču ierakstīšanu, jums beidzot pārlūkošanu, šīs
sīkdatnes netiek dzēstas. Neskatoties uz to, šīm sīkdatnēm ir derīguma termiņš (ne ilgāks par diviem
gadiem), pēc kura tās tiks automātiski deaktivētas. Šīs sīkdatnes un informāciju, ko tās glabā, izmanto tikai
iepriekš norādītajiem nolūkiem. Tehnisko sīkdatņu instalēšanai jūsu iepriekšēja piekrišana nav
nepieciešama: mēs tās automātiski ievietojam jūsu ierīcē, kad piekļūstat tīmekļa vietnei vai pieprasāt
noteiktas funkcijas (piemēram, kad noklikšķināt uz funkcijas „Atcerēties mani”). Jūs jebkurā laikā varat
izlemt atspējot sīkdatnes, mainot attiecīgos pārlūkprogrammas iestatījumus, tomēr tas var neļaut pareizi
parādīt jums tīmekļa vietni.
B. Profilēšanas sīkdatnes (nepieciešama jūsu iepriekšēja piekrišana) — mūsu vietnē tiek izmantotas arī
profilēšanas sīkdatnes, kuras var instalēt tikai ar iepriekšēju piekrišanu. Turklāt mūsu tīmekļa vietne var
ievietot trešajām personām piederošas sīkdatnes, taču tikai ar nosacījumu, ka jūs dodat iepriekšēju
piekrišanu attiecīgajai instalēšanai. Šādas trešās personas var piekļūt informācijai, kas savākta, izmantojot

to sīkdatnes. Šīs trešās personas ir firma „Google” (izmantojot savus pakalpojumus „Google Analytics” un
„Google Doubleclick” un attiecīgā gadījumā — „Google Plus” spraudni).

Saskaņā ar Eiropas regulējošo iestāžu personas datu aizsardzības jomā definīciju profilēšanas sīkdatnes var
ietvert profilēšanas sīkdatnes reklāmas nolūkos, mērķauditorijas atkārtotas atlases sīkdatnes, sociālo tīklu
sīkdatnes un analītiskās sīkdatnes, izņemot tās, ko izmanto vienīgi kopējai statistiskajai analīzei.

Profilēšanas sīkdatnes reklāmas nolūkos izveido lietotāju profilus, lai rādītu reklāmas, kas atbilst lietotāju
izvēlēm, kad viņi pārlūko tīmekli.
Mērķauditorijas atkārtotas atlases sīkdatnes izmanto, lai rādītu reklāmas, kas saistītas ar precēm, kuras ir
līdzīgas tām, par kurām esat izrādījis interesi (piemēram, parādot preču lapas, kuras esat apmeklējis mūsu
vietnē, kad pārlūkojat saistītās vietnes), vai arī lai mērītu (mūsu vai trešās personas) tirgvedības kampaņu
efektivitāti.
Analītiskās sīkdatnes reģistrē jūsu izvēles un darbību mūsu tīmekļa vietnē, lai veiktu statistisko analīzi mūsu
vai trešo personu interesēs, izsekojot jūsu izvēles un pārlūkošanas gaitu, kā arī sniegtu jums pielāgotas
reklāmas.
Sociālo tīklu sīkdatnes: turklāt mūsu tīmekļa vietne ļauj atsevišķiem sociālajiem tīkliem (piemēram,
„Facebook” un „Twitter”) ar saviem spraudņiem instalēt savas sīkdatnes. Šādas sīkdatnes tieši pārvalda
trešās personas, un tās var arī izmantot, lai rādītu jūsu izvēlēm atbilstīgas reklāmas, kad pārlūkojat citas
vietnes.

Visas šīs sīkdatnes instalē tikai pēc jūsu iepriekšējas piekrišanas, tāpēc, kad jūs piekļūstat mūsu vietnei, īpaša
reklāmjosla informē, ka i) mūsu vietnē tiek izmantotas mums vai trešajām personām piederošas analītiskās,
profilēšanas un mērķauditorijas atkārtotas atlases sīkdatnes un ka ii), aizverot reklāmjoslu vai turpinot
pārlūkošanu, noklikšķinādams uz jebkura objekta vietnē ārpus reklāmjoslas vai piekļūdams citai vietnes
vietai, jūs sniedzat piekrišanu izmantot sīkdatnes. Mēs sekosim līdzi jūsu piekrišanai (ja tāda ir), izmantojot
īpašu tehnisko sīkdatni, tāpēc reklāmjosla par sīkdatnēm vairs netiks rādīta, ja turpmāk atkal apmeklēsit
mūsu tīmekļa vietni. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, ja nolemsit izdzēst tehniskās sīkdatnes, mēs vairs nevarēsim
sekot līdzi jūsu piekrišanai, tādēļ nākamajā mūsu tīmekļa vietnes apmeklējumā jums atkal tiks rādīta
reklāmjosla par sīkdatnēm. Jūs jebkurā laikā varat brīvi nolemt bloķēt profilēšanas sīkdatņu ievietošanu
(neatkarīgi no tā, vai tās ir trešām personām piederošas analītiskās sīkdatnes, sociālo tīklu, mērķauditorijas
atkārtotas atlases vai profilēšanas sīkdatnes) vai atsaukt jebkuru iepriekš sniegtu piekrišanu, neietekmējot

savu spēju apmeklēt vietni un izmantot attiecīgo saturu. Ja vēlaties saņemt papildu informāciju, kā to izdarīt,
lūdzu, rūpīgi izlasiet trešo personu sīkdatņu politikas, kas ir pieejamas, noklikšķinot uz šīm saitēm.

Kā iespējot un atspējot sīkdatnes.
Visas sīkdatnes (tehniskās sīkdatnes un profilēšanas sīkdatnes).
Jūs varat izlemt, vai vēlaties atļaut sīkdatņu instalēšanu vai ne, izmantojot arī pārlūkprogrammas iestatījumu
zonu, tomēr, ja atspējosit vienu vai vairākas sīkdatnes, var pasliktināties dažas šīs vietnes funkcijas (lūdzu,
ņemiet vērā, ka pārlūkošanas sīkdatnes ir nepieciešamas, lai pareizi darbotos tīmekļa vietnes
pamatfunkcijas). Pārlūkprogrammas konfigurāciju, kas attiecas uz šo izvēli, var uzraudzīt un mainīt jūsu
pārlūkprogrammas iestatījumu panelī. Lūdzu, atlasiet savu pārlūkprogrammu no tālāk minētajām, lai
saņemtu informāciju par to, kā mainīt attiecīgos sīkdatņu iestatījumus.
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Trešo personu sīkdatnes, kam ir nepieciešama piekrišana.
Par trešajām personām piederošu profilēšanas, mērķauditorijas atkārtotas atlases, analītisko un sociālo
tīklu sīkdatņu instalēšanu, kā arī par jebkuru citu darbību, kas saistīta ar šādām sīkdatnēm, tostarp
informācijas vākšanu un apstrādi, ir atbildīgas šīs trešās personas. Ja vēlaties uzzināt vairāk par šīm
sīkdatnēm un trešajām personām, kas var piekļūt savāktajai informācijai, vai par to, kā šīs sīkdatnes iespējot
vai atspējot, jūs varat izlasīt šo trešo personu sīkdatņu politiku, noklikšķinot uz šo saiti:
•

Google Analytics: http://www.google.com/policies/technologies/cookies/

•

Google Doubleclick: http://www.google.com/policies/technologies/cookies/

Turklāt daži reklāmas tīkli ļauj atteikt piekrišanu pielāgotai saziņai. Tas nenovērsīs sīkdatņu instalēšanu, bet
apturēs noteiktu datu izmantošanu un vākšanu, ko veic ar tīklu saistīti reklāmdevēji. Lūdzu, ņemiet vērā, ka,
lai gan šādos tīklos ietilpst daudzi lielākie reklāmas uzņēmumi, trešā persona, kas vietnē ievieto sīkdatnes,
var nepiederēt ne pie viena no šiem tīkliem, un tādēļ jūs varat turpināt saņemt sīkdatnes no tādas trešās
personas.
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Lietotāju personas datu apstrādi veic datu pārzinis „Ferrero Polska Commercial sp. zo. o.”, kura
administratīvā biroja adrese ir Polijā (02-952), Varšavā, Wiertnicza ielā 126. Ja vēlaties iegūt papildu
informāciju par apstrādes metodēm un nolūkiem, kā arī par lietotāju tiesībām, kas piešķirtas saskaņā ar ES
Vispārīgo datu aizsardzības regulu un ES Direktīvu par privāto dzīvi un elektronisko komunikāciju, lūdzu,
rūpīgi izlasiet mūsu konfidencialitātes politiku. Mēs iesakām un aicinām jūs regulāri ielūkoties šajā sīkdatņu
politikā, lai uzzinātu par jebkādiem tās grozījumiem.

