
SĪKDATŅU POLITIKA 
 

1. “MYFIRSTSTOP.LV” SĪKDATŅU NOSACĪJUMI 

 

I. BSBA (Bridgestone Baltics SIA, Dzelzavas iela 117-303, Rīga) izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu mājaslapas 

apmeklētāju apmierinātību. 

II. “www.myfirststop.lv” automātiski ievāc tikai tādu informāciju, kas atrodama sīkdatnēs. 

III. Sīkdatnes ir datora dati, precīzāk teksta faili, kas tiek glabāti vietnes lietotāja ierīcē, mājaslapas 

lietošanai. Sīkdatnēs parasti tiek saglabāts vietnes nosaukums, glabāšanas laiks gala ierīcē un unikāls 

numurs. 

IV. Mājaslapas operators (”They.pl” tā reģistrētā atrašanās vieta Konstruktorska ielā 12, 12-673 Varšavā) 

saglabā un izmanto mājaslapas sīkdatnes, kuras atrodamas lietotāja ierīcē. 

V. BSBA ir atbildīgi par personisko informāciju, kuru mājaslapa apstrādā. 

VI. Sīkdatnes tiek izmantotas, lai: 

 

a) pielāgotu mājaslapu lietotāja preferencēm un mājaslapas lietošanas optimizācijai; tieši sīkdatnes ļauj 

identificēt lietotāja ierīci un pielāgot mājaslapu; 

b) izveidotu statistiku, kura palīdzētu izprast kādam nolūkam lietotāji izmanto mājaslapu, lai uzlabotu 

lietotājiem sniegto struktūru un saturu; 

c) saglabātu lietotāja mājaslapas sesiju (pēc ierakstīšanās), lai lietotājam nav no jauna jāvada ierakstīšanās 

dati katrā mājaslapas vietnē; 

 

2. APSTRĀDĀTO SĪKDATŅU VEIDI 

 

I. Mājaslapa izmanto divus galvenos sīkdatņu veidus: sesijas sīkdatnes un pastāvīgās sīkdatnes. Sesijas 

sīkdatnes ir pagaidu faili, kuri saglabājas lietotāja ierīcē līdz brīdim, kad lietotājs izrakstās, pamet lapu 

vai izslēdz programmatūru (interneta pārlūku). Pastāvīgās sīkdatnes tiek saglabātas lietotāja ierīcē uz 

laiku, kas norādīts sīkdatnēs vai līdz brīdim, kad lietotājs tās dzēš. 

II. Mājaslapa izmanto šādus sīkdatņu veidus: 

 

a) “stingri nepieciešamās” sīkdatnes, kuras ļauj izmantot tīmekļa vietnes piedāvātos pakalpojumus, 

piemēram, autentificēšana sīkdatnes, kuras izmanto pakalpojumos, kuriem nepieciešama mājaslapas 

autentifikācija; 

b) sīkdatnes, kuras izmanto, lai nodrošinātu drošību, piemēram, kuras palīdz noteikt mājaslapas 

autentifikācijas nepareizu lietošanu; 

c) “veiktspējas” sīkdatnes, kuras ļauj ievākt informāciju par mājaslapas vietņu lietošanas iespējām; 

d) “funkcionālās” sīkdatnes, kuras ļauj “iegaumēt” lietotāja pielāgotos iestatījumus un lietotāja interfeisa 

personalizāciju, piemēram, izvēlēto valodu vai reģionu, fonta lielumu, mājaslapas izskatu, utt.; 

e) “reklāmu” sīkdatnes, kuras ļauj personalizēt lietotājiem piedāvāto reklāmu saturu. 

 

 

3. PROGRAMMATŪRU IZMANTOTĀS SĪKDATNES 

 

I. Daudzos gadījumos programmatūra (interneta pārlūks), kurš tiek izmantots, lai piekļūtu mājaslapām, 

automātiski atļauj saglabāt sīkdatnes lietotāja ierīcē. Mājaslapas lietotāji jebkurā laikā var veikt izmaiņas 

sīkdatņu iestatījumos. Ar pārlūka iestatījumu palīdzību var bloķēt automātisko sīkdatņu atbalstu, vai 

saņemt informāciju par katru augšupielādi, kas tiek veikta mājaslapā no lietotāja ierīcēs. Sīkāka 

informācija par sīkdatnēm un to uzglabāšanu ir pieejama (interneta pārlūka) iestatījumos. 

II. Mājaslapas operators informē, ka sīkdatņu izmantošanas ierobežojumi var ietekmēt noteiktas funkcijas, 

kuras pieejamas mājaslapas vietnēs. 

III. Mājaslapas sīkdatnes, kuras saglabātas lietotāja ierīcē, var izmantot reklāmdevēji un partneri, kas 

sadarbojas ar mājaslapas operatoru, 

IV. Lai uzzinātu vairāk par sīkdatnēm, lūdzu, apmeklējiet “www.myfirststop.lv”. 


