Sīkdatņu politikā lietotie apzīmējumi:
Lietotājs – Interneta vietnes lietotājs vai apmeklētājs;
Telitex – SIA “Telitex”, Reģ. Nr. , juridiskā adrese: Gustava Zemgala gatve 78-34, Rīga, LV-1039.
Telitex informē, ka interneta vietnes www.legally.lv darbības nodrošināšanai, Lietotāju pieredzes
uzlabošanai, kā arī Lietotāju statistikas iegūšanai interneta vietnē tiek izmantotas sīkdatnes.

Kas ir sīkdatnes?
Neliela izmēra faili, kas tiek noglabāti Lietotāja ierīcēs. Brīdī, kad Lietotājs izmanto Telitex 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.

Kāda veida sīkdatnes izmanto Telitex?
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Informācija par sīkdatņu atspējošanu visbiežāk lietotajās interneta pārlūkprogrammās pieejama
www.legally.lvmājaslapā ar nosaukumu “Instrukcija - kā atspējot sīkdatnes?”

