
Informācija par Sīkdatnēm 

 

Kas ir Sīkdatne? 

Sīkdatne ir neliels teksta fails, kuru mājaslapa saglabā Jūsu datorā, tālrunī vai citā ierīcē, ar informāciju 

par Jūsu navigāciju šajā mājaslapā. Sīkdatnes ir nepieciešamas, lai atvieglotu pārlūkošanu un padarītu to 

lietotājam draudzīgu, tās nebojā Jūsu datoru. 

Kaut arī šī Politika izmanto vispārējo terminu "Sīkdatnes", jo tas ir galvenais veids, kā saglabāt 

informāciju, kura tiek izmantota šajā mājaslapā, pārlūkprogrammas "Local Storage" atmiņa tiek 

izmantota tādiem pašiem mērķiem kā Sīkdatnes. Visa šajā sadaļā iekļautā informācija attiecas arī uz šo 

"Local Storage". 

 

Kuras Sīkdatnes tiek izmantotas šajā mājaslapā? 

Sīkdatnes ir būtiskas mūsu mājaslapas darbības nodrošināšanai. Sīkdatņu galvenais mērķis ir uzlabot 

Jūsu pārlūkošanas praksi. Piemēram, tās tiek izmantotas, lai atcerētos Jūsu preferences (valodu, valsti, 

u.c.), kamēr pārlūkojat mājaslapu, kā arī nākamajiem apmeklējumiem. 

Sīkdatnēs apkopotā informācija ļauj mums arī uzlabot vietni, novērtējot tās lietošanas skaitu un veidus, 

mājaslapas piemērotību individuālām lietotāju interesēm, ātrākai meklēšanai u.c. 

Reizēm, ja iepriekš esam saņēmuši Jūsu apzinātu piekrišanu, mēs varam izmantot Sīkdatnes, tagus vai 

citas līdzīgas ierīces, lai iegūtu informāciju, kas ļauj mūsu mājaslapā parādīt Jums trešo pušu vai citas 

reklāmas, kas balstītas Jūsu pārlūkošanas paradumu analīzē. 

 

Kuras Sīkdatnes NETIEK IZMANTOTAS šajā mājaslapā? 

Šajā mājaslapā izmantotājās sīkdatnēs netiek saglabāta konfidenciāla personiska informācija, piemēram, 

Jūsu adrese, parole, kredīta vai debeta kartes dati u.c.. 

 

Kas izmanto Sīkdatnēs saglabāto informāciju? 

Informāciju, kas tiek saglabāta Sīkdatnēs no mūsu mājaslapas, izmantojam tikai mēs, izņemot to, kas 

turpmāk tiks identificēta kā "trešo pušu sīkdatnes", kuras izmanto un pārvalda ārējie uzņēmumi, lai 

sniegtu mums pakalpojumus ar mērķi uzlabot mūsu sniegtos pakalpojumus un lietotāju praksi, 

pārlūkojot mūsu mājaslapu. Galvenie pakalpojumi, kuriem šīs "trešo pušu sīkdatnes" tiek izmantotas, ir, 

lai iegūtu piekļuves statistiku un garantētu, ka tiek veikti maksājumu darījumi. 

 

Kā es varu izvairīties no Sīkdatnēm šajā mājaslapā? 

Ja vēlaties izvairīties no Sīkdatņu izmantošanas šajā lapā, ņemot vērā iepriekš aprakstītos ierobežojumus, 

vispirms atspējojiet Sīkdatņu izmantošanu savā pārlūkprogrammā un pēc tam izdzēsiet Sīkdatnes, kuras 

saglabātas jūsu pārlūkprogrammā un kas ir saistītas ar šo mājaslapu. 

Jūs varat izmantot šo iespēju, lai jebkurā laikā atteiktos Sīkdatņu izmantošanas. 

 



Kā es varu atspējot un novērst Sīkdatņu izmantošanu? 

Jūs varat ierobežot, bloķēt vai izdzēst Sīkdatnes no šīs mājaslapas jebkurā laikā, mainot Jūsu 

pārlūkprogrammas konfigurāciju, ievērojot zemāk norādītos soļus. Kaut gan iestatījumi ir atšķirīgi katrā 

pārlūkprogrammā, Sīkdatnes parasti ir konfigurētas izvēlnēs "Preferences" vai "Rīki". Lai iegūtu sīkāku 

informāciju par Sīkdatņu konfigurēšanu Jūsu pārlūkprogrammā, skatiet izvēlni "Palīdzība" pašā 

pārlūkprogrammā. 

 

Kuras īpašās Sīkdatnes izmanto šī mājaslapa un kādam mērķim? 

Zemāk redzamā tabula rāda Sīkdatnes, tagus un citas līdzīgas ierīces, kuras šī mājaslapa izmanto, kā arī 

informāciju par to mērķi, ilgumu un pārvaldību (īpašnieka un trešo personu). 

 

Tehniskās un pielāgošanas sīkdatnes: identifikācijai un autentifikācijai, pārlūkošanai, saskarnes 
pielāgošanai, izlasei, u.c.  

Šīs sīkdatnes tiek izmantotas, lai identificētu lietotājus sesijas laikā, novērstu to, ka lietotājiem jāatkārto mājaslapas 
autentifikācijas procesi, un sagalabātu sesijas vai vēlāku vizīšu laikā veiktās atlases, kā arī iepriekš apmeklēto lapu 
atgādinājumus, u.c. 

SĪKDATNES MĒRĶIS ILGUMS PĀRVALDE 

Lietotāja 
identifikācija 

Tiek izmantotas, lai identificētu un autentificētu 
lietotāju. Tās satur arī tehniskos datus par 
lietotāja sesiju, piemēram, savienojuma 
taimautu, sesijas identifikatoru, u.c. 

Sesija Pašu  

Sesijas 
identificēšana 

Identificē lietotāja http sesiju. Tā ir izplatīta visās 
tīmekļa lietojumprogrammās, lai identificētu 
lietotāja petīcijas sesijas laikā. 

Sesija Pašu  

Pārlūkošanas 
statuss 

Ļauj izsekot lietotāja pārlūkošanas statusam 
(sesijas sākums, sākuma lapa, pirmā vizīte, 
ritināšanas statuss, balsošanas statuss, u.c.).  

Sesija Pašu  

Lietotāja atlases 
Uzglabā lietotāja atlasītās sesijas vērtības, 
piemēram, veikalu, valodu, valūtu, 
izstrādājumus, izmērus, u.c.  

Sesija Pašu  

Izlases un pēdējā 
aktivitāte  

Atceras lietotāja izlases atlasījumus (piemēram, 
iecienītākie veikali) vai to pēdējo aktivitāti (veikali 
vai izstrādājumi) pēdējo mājaslapas 
apmeklējumu laikā.  

Pastāvīgs Pašu  

Iepirkumu grozs 
Uzglabā mazā iepirkumu groza datus, kā arī 
pieteikšanās datus, kas saistīti ar šo grozu.  

Sesija Pašu  

Protokoli 
Nodrošina, ka izmaiņas tiek apstrādātas starp 
drošu (protokols) (https) un nedrošu (http) 
domēnu.  

Sesija Pašu  

Dāvanu saraksts Saglabā dāvanu saraksta datus.  Sesija Pašu  

Produktu fails 
Šīs sīkdatnes tiek izmantotas, lai padarītu 
iespējamu navigāciju starp produktu faila 
izstrādājumiem. 

Sesija Pašu  



WC_Dutti_view 
Mode  

Šīs sīkdatnes saglabā informāciju par 
mājaslapas skata režīmu 

Pastāvīgs Pašu 

 

Sīkdatnes navigācijas analīzei 

Šīs sīkdatnes iegūst vispārīgu informāciju par lietotāja piekļuvēm mājaslapai (nevis tās saturam), lai sniegtu mums 
pēc tam apkopotu informāciju par šīm piekļuvēm statistikas vajadzībām. 

SĪKDATNES MĒRĶIS ILGUMS PĀRVALDE 

Izcelsme 
(WC_GASource) 

To izmanto, lai uzzinātu, no kurienes nāk 
lietotājs, kad tas atver kādu lapu šajā mājaslapā, 
piemēram, vai tas nāk no izstrādājumu datu 
lapas, izstrādājumu tīkla, meklētājprogrammas, 
vai ārējas mājaslapas. 

Pastāvīgs Pašu 

Google Analytics 
(__utma, __utmb, 
__utmc, __utmz) 

Ļauj uzraudzīt mājaslapu, izmantojot Google 
Analytics rīku, kas ir pakalpojums, kuru sniedz 
Google, lai iegūtu informāciju par lietotāju 
mājaslapu apmeklējumiem. Daži dati, kas 
saglabāti turpmākai analīzei: cik reizes lietotājs 
apmeklē mājaslapu, lietotāja apmeklējuma 
pirmais un pēdējais datums, apmeklējumu 
ilgums, no kuras lapas lietotājs piekļūst 
mājaslapai, kura meklētājprogramma tika 
izmantota, lai sasniegtu mājaslapu, vai, uz kuras 
saites tika noklikšķināts, no kuras vietas pasaulē 
lietotājs piekļūst, u.c. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pastāvīgs Trešās puses 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Šo sīkdatņu konfigurāciju iepriekš nosaka 
pakalpojumi, kurus piedāvā Google (uzņēmums 
Amerikas Savienotajās Valstīs), tāpēc mēs 
iesakām skatīt Google Analytics privātuma lapu, 
https://developers.google.com/analytics/devguid
es/collection/analyticsjs/cookie-usage, lai iegūtu 
sīkāku informāciju par izmantotajām sīkdatnēm 
un, kā tās atspējot (ņemot vērā, ka mēs neesam 
atbildīgi par trešo pušu mājaslapu saturu vai 
patiesīgumu). 

Jaunumu 
konversijas tags 
(saistīts ar 
“Jaunumu akcijas 
sīkdatni”) 

Šis tags, kas atrodas pasūtījuma apstiprināšanas 
lapā, tiek izmantots tikai tad, ja lietotājs abonē 
Mājaslapas jaunumus un, ja ir saglabāta 
konkrētas akcijas sīkdatne, kuras nosaukums 
sākas ar (cm.). Šis tags, savienojumā ar 
Jaunumu akcijas sīkdatni, ļauj veikt lietotāja 
navigācijas analīzi mājaslapā, lai iegūtu 
informāciju par lietotāju konversijas rezultātiem 
Jaunumu akcijās. Daži pārlūkošanas analīzei 
izmantotie dati: lietotāja ID informācija un veiktā 
pasūtījuma izmaksas, kas saistītas ar Jaunumu 
akciju, no kuras nāk lietotājs. Taga un saistīto 
sīkdatņu konfigurāciju normē pakalpojumi, kurus 
piedāvā mūsu pakalpojumu sniedzējs. 

Pastāvīgs Trešās puses 

Izcelsmes ierīce 
(WC_ItxSource)  
 

To izmanto, lai zinātu ierīci, no kuras tiek veikts 
pirkums, piemēram, lai varētu noteikt atšķirību 
starp pirkumiem, kas veikti ar ierīcēm, kas 

Pastāvīgs Pašu 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage


pieejamas veikalā, un ar citām ierīcēm.  

 

Sīkdatnes pirkuma analīzei 

Šīs sīkdatnes ļauj apkopot informāciju par ierīci, no kuras pirkums tiek veikts šajā mājaslapā, lai pārliecinātos, vai šīs 
darbības piedāvā klientiem pietiekamas garantijas. Nevienā brīdī šīs sīkdatnes neietver konfidenciālu informāciju, 
piemēram, kredītkartes datus. 

SĪKDATNES MĒRĶIS ILGUMS PĀRVALDE 

Pirkuma ierīce 
(thx_guid) 

Ļauj identificēt tikai ierīci (dators, tālrunis, u.c.), 
no kuras tiek veikti pirkumi šajā mājaslapā, tās 
turpmākai analīzei ar mērķi piedāvāt mūsu 
klientiem pietiekamas garantijas pirkuma 
operācijās. Šajās sīkdatnēs ietverto informāciju 
apkopo ārējs uzņēmums. 

Pastāvīgs Trešās puses 

 

 

Šī informatīvā tabula tiks atjaunināta tiklīdz mainīsies šajā mājaslapā piedāvātie pakalpojumi. Tomēr, 

atjauninājuma rezultātā šī informatīvā tabula īslaicīgi var neietvert kādu sīkdatni, tagu vai citu līdzīgu 

ierīci, lai gan vienmēr atradīsies ierīces ar identiskiem mērķiem, kas jau ir ietvertas šajā diagrammā. 

 

 


