Sīkdatņu noteikumi
Izmantojot Pērkam Kopā tīmekļa vietni, jūs piekrītat, ka jūsu datorā vai citās ierīcēs, no kurām piekļūstat mūsu tīmekļa
vietnei, var tikt izvietotas sīkdatnes, tīmekļa bāksignāli un tamlīdzīgas uzglabāšanas tehnoloģijas. Šajos sīkdatņu noteikumos
aprakstīts, kādas sīkdatnes mēs izmantojam mūsu tīmekļa vietnē un kādiem nolūkiem.
1. Kas ir sīkdatnes?Sīkdatnes ir sīkas teksta datnes, kuras rada tīmekļa vietne un kuras tiek uzglabātas jūsu ierīcē, jums
apmeklējot mūsu mājas lapu. Jūsu izmantotā pārlūkprogramma izmanto sīkdatnes, lai nosūtītu informāciju atpakaļ uz
tīmekļa vietni katrā nākamajā apmeklējuma reizē, lai tīmekļa vietne varētu atpazīt lietotāju un atcerēties lietotāja izvēles
(piemēram, autorizēšanās informāciju un citus iestatījumus). Tādā veidā jūsu nākamais apmeklējums būs vieglāks un
vietne jums noderīgāka.
2. Kāda veida sīkdatnes un kādiem nolūkiem mēs izmantojam?Mūsu tīmekļa vietnes darbībā mēs izmantojam dažāda
veida sīkdatnes. Turpmāk norādītās sīkdatnes var tikt uzglabātas jūsu pārlūkprogrammā.
Obligātās sīkdatnes. Šīs sīkdatnes ir svarīgas, jo nepieciešamas netraucētas tīmekļa vietnes darbības nodrošināšanai.
Bez šīm sīkdatnēm nav iespējams nodrošināt savienojumu ar lietotāju profilu un pilnā apmērā izmantot tīmekļa vietni.
Šādas sīkdatnes identificē lietotāja ierīci, taču neatklāj lietotāja identitāti un nevāc lietotāja informāciju. Šīs sīkdatnes
tiek uzglabātas lietotāja ierīcē līdz pārlūkprogrammas aizvēršanai.
Funkcionālās sīkdatnes. Šādas sīkdatnes nodrošina ērtu un pilnīgu mūsu tīmekļa vietnes lietošanu, kā arī palīdz
lietotājiem efektīvi izmantot mūsu tīmekļa vietni un personalizēt to. Funkcionālās sīkdatnes saglabā lietotāja izvēles un
nodrošina atsevišķas funkcijas. Piemēram, lai nodrošinātu "Atcerēties mani" funkcionalitāti, kas ļauj lietotājam ievadīt
savu e-pastu un paroli tikai vienu reizi. Šīs sīkdatnes tiek pastāvīgi saglabātas lietotāja ierīcē.
Analīzes sīkdatnes. Šādas sīkdatnes vāc informāciju par lietotāju mijiedarbību ar mūsu tīmekļa vietni, piemēram,
kuras sadaļas visbiežāk tiek apmeklētas un kuri pakalpojumi visbiežāk tiek izmantoti. Ievāktā informācija tiek izmantota
analīzes nolūkos, lai saprastu, kas lietotājus interesē un kā padarīs tīmekļa vietni lietotājam draudzīgāku. Analīzes
nolūkos mēs varam izmantot trešo personu sīkdatnes. Šīs sīkdatnes tiek pastāvīgi saglabātas lietotāja ierīcē.
Mērķorientētas sīkdatnes. Šīs sīkdatnes tiek izmantotas mūsu tīmekļa vietnē, lai individuāli jums un jūsu interesēm
pielāgotu mārketingu un nākotnē sniegtu jums personalizētus pakalpojumus. Šīs sīkdatnes atceras, ka jūs apmeklējāt
mūsu tīmekļa vietni, un var tikt izmantotas, lai parādītu jums sociālajos medijos un citās vietnēs personalizētu reklāmu.
Mērķorientētas reklāmas nolūkos mēs varam izmantot trešo personu sīkdatnes. Šīs sīkdatnes tiek pastāvīgi saglabātas
lietotāja ierīcē.
Trešo personu sīkdatnes. Mūsu tīmekļa vietne izmanto trešo personu pakalpojumus, piemēram, analīzes
pakalpojumus, lai mēs zinātu, kas mūsu tīmekļa vietnē ir populārs un kas ne, tādējādi padarot mūsu tīmekļa vietni
lietojamāku. Mēs nekontrolējam trešo personu sīkdatnes un vairāk informācijas par šādām sīkdatnēm un to privātuma
noteikumiem varat iegūt, apmeklējot attiecīgo trešo personu tīmekļa vietnes. Jebkādu no trešo personu sīkdatnēm
iegūtu informāciju apstrādā attiecīgais pakalpojuma sniedzējs. Jūs jebkurā laikā varat izvēlēties atteikties no trešo
personu sīkdatņu veiktas apstrādes. Lai saņemtu vairāk informācijas, lūdzu, skatiet nākamo sīkdatņu noteikumu
sadaļu.Piemēram, mēs varam izmantot Google Analytics sīkdatnes mūsu lietotāju mijiedarbības mērījumiem ar mūsu
tīmekļa vietnes saturu. Šīs sīkdatnes savāc informāciju par jūsu mijiedarbību ar tīmekļa vietni, piemēram, unikālie
apmeklējumi, atkārtotie apmeklējumi, seansa ilgums, tīmekļa vietnē veiktās darbības.Mēs varam arī izmantot Facebook
pikseļus, lai apstrādātu informāciju par lietotāja darbībām mūsu tīmekļa vietnē, piemēram, apmeklētā mājas lapa,
Facebook identitāte, pārlūkprogrammas dati un citi. No Facebook pikseļiem apstrādātā informācija tiek izmantota, lai
rādītu jums interesēs balstītas reklāmas, jums izmantojot Facebook, kā arī, lai izmērītu dažādu ierīču reklāmguvumus un
uzzinātu par lietotāju mijiedarbību mūsu tīmekļa vietnē.
3. Kā kontrolēt sīkdatnes?Apmeklējot mūsu vietni, jums tiek parādīts informatīvais paziņojums, ka tīmekļa vietne izmanto
sīkdatnes. Ja vēlaties atsaukt savu piekrišanu saglabāt jūsu ierīcē sīkdatnes, varat izdzēst visas pārlūkprogrammā
saglabātās sīkdatnes un iestatīt pārlūkprogrammu bloķēt saglabātās sīkdatnes. Noklikšķinot uz pogas "palīdzība" jūsu
pārlūkprogrammā, jūs varat atrast norādes, kā neļaut pārlūkprogrammai saglabāt sīkdatnes, kā arī kādas sīkdatnes jau ir
saglabātas un, ja vēlaties, dzēst tās. Izmaiņas iestatījumos veicamas katrai jūsu izmantotajai pārlūkprogrammai.Tomēr,
lūdzu, ņemiet vērā, ka, nesaglabājot dažas sīkdatnes, iespējams, jūs nevarēsiet pilnībā izmantot visas Pērkam Kopā
tīmekļa vietnes funkcijas un pakalpojumus.Jūs varat arī atsevišķi atteikties no jūsu darbības pieejamības Google analytics,
uzstādot Google Analytics atteikšanās pārlūkprogrammas pievienojumprogrammu, kas nepieļauj vietnes apmeklējuma
informācijas apmaiņu ar Google Analytics. Saite uz pievienojumprogrammu un plašāku informāciju:
https://support.google.com/analytics/answer/181881.Turklāt, ja vēlaties atteikties no uz interešu pamata balstītas
uzvedības reklāmas, jūs varat to izdarīt, izmantojot vienu no šiem rīkiem, pamatojoties uz reģionu, kurā jūs atrodaties.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka tas ir trešās personas rīks, kas saglabās savas sīkdatnes jūsu ierīcē, un mēs nekontrolējam un
neesam atbildīgi par to privātuma noteikumiem. Vairāk informācijas par iespējām atteikties:
ASV – Digital Advertising Alliance
Kanāda – Digital Advertising Alliance
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ES – European Interactive Digital Advertising Alliance
4. Izmaiņas sīkdatņu noteikumosMēs paturam tiesības veikt izmaiņas šajos sīkdatņu noteikumos. Šo sīkdatņu noteikumu
grozījumi un/vai papildinājumi stāsies spēkā brīdī, kad tie tiek publicēti mūsu tīmekļa vietnē.Turpinot izmantot mūsu
vietni un/vai mūsu pakalpojumus pēc tam, kad ir veiktas izmaiņas šajos sīkdatņu noteikumos, jūs norādāt, ka esat
piekritis jaunajiem sīkdatņu noteikumiem. Jūsu pienākums ir regulāri pārbaudīt šo sīkdatņu noteikumu saturu, lai iepazītos
ar jebkādām izmaiņām.
5. KontaktinformācijaJa jums ir kādi jautājumi par jūsu personas datiem vai šo sīkdatņu noteikumiem, vai arī jūs vēlaties
iesniegt sūdzību attiecībā uz to, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu, rakstot
uz info@perkamkopa.lv vai izmantojot turpmāk sniegto kontaktinformāciju:SIA "Draugiem"
Kam: Datu aizsardzības speciālists
Adrese: Ojāra Vācieša iela 6B,
Rīga, LV-1004, Latvija
❍

Šie sīkdatņu noteikumi stājas spēkā 2018. gada 25. maijā.

