SĪKDATŅU DEKLARĀCIJA
www.redmars.lv
KAS IR SĪKDATNES?
Sīkdatne ir neliela teksta datne, kas tiek nosūtīta uz Jūsu datoru vai mobilo iekārtu tīmekļa
vietnes apmeklēšanās laikā un ko tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē,
kad jūs atverat vietni. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ
uz izcelsmes mājas lapu vai uz citu mājas lapu, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes var
darboties arī kā konkrētas mājas lapas atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu datoru
nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestādījumus vai
uzlabot lietotāja ērtības.
IZMANTOTO SĪKDATŅU VEIDS
SIA “REDMARS” izmanto sīkdatnes šādiem nolūkiem:
1)

Sesijas jeb noteikti nepieciešamās sīkdatnes. Nepieciešamās sīkdatnes, kuras
padara tīmekļa vietni pieejamu, dodot iespēju lietot pamata funkcijas, kā,
piemēram, navigācija un piekļuve tīmekļa drošajām vietnēm. Bez šīm sīkdatnēm
tīmekļa vietne nevar pareizi funkcionēt. Tāpat arī, piemēram, sesijas jeb noteikti
nepieciešamās sīkdatnes ļauj atpazīt pārlūkprogrammu un Jūsu ierīci, Interneta
protokola (IP) adresi, kas piešķirta Jūsu ierīcei, kad apmeklējat konkrētu vortālu,
iegaumēt jebkuras izmaiņas vai izvēles konkrētajā vortālā, lai tās būtu izmatojamas
arī citās vortāla sadaļās. Sesijas sīkdatnes nav pastāvīgas – to darbība beigsies, kad
aizvērsiet pārlūkprogrammu, kurā apskatījāt vortālu, vai arī pārtrauksiet sesiju
konkrētajā vortālā.
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SĪKDATŅU UZSTĀDĪJUMU IZMAIŅAS JŪSU DATORĀ
Sīkdatņu iestatījumus Jūs varat mainīt jebkurā laikā savas ierīces Interneta
pārlūkprogrammā. Piemēram, Jūs varat atcelt doto piekrišanu sīkdatņu saglabāšanai
atzīmējot savā pārlūkprogrammā funkciju, kas ļauj noraidīt visus sīkdatņu saglabāšanas
priekšlikumus. Šos iestatījumus Jūs varat atrast savas interneta pārlūkprogrammas izvēlnēs
"Iespējas" vai "Preferences". Vairāk informācijas par to kā konfigurēt savas ierīces
Interneta

pārlūkprogrammu

Jūs

varat

atrast

zemāk

norādītajās

Interneta

pārlūkprogrammu mājas lapās. Vienlaikus vēršam uzmanību, ka sīkdatņu deaktivēšana vai
ķeksīša noņemšana var novest pie vietnes samazinātas pakalpojumu pieejamības un
ērtības.
•

Chrome: Google Chrome Help Center

•

Firefox: Cookies - Information that websites store on your computer

•

Safari: Safari for macOS Sierra: Manage cookies and website data using Safari

•

Edge: Microsoft Edge, browsing data, and privacy

•

Opera: Security and Privacy in Opera (Referrals, redirections, and cookies)

•

Vivaldi: Privacy (cookies)

CITA INFORMĀCIJA
Personas datu pārzinis – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “REDMARS” (reģistrācijas
Nr.40003506546), juridiskā adrese: Gustava Zemgala gatve 85, Rīga, LV-1039, e-pasts:
redmars@redmars.lv; tālr. +371 67554905.
Jums ir tiesības lūgt SIA “REDMARS” izsniegt Jums SIA “REDMARS” rīcībā esošos
datus par Jums; labot, dzēst vai papildināt personas datus atbilstoši Jūsu norādēm, savu
lūgumu pamatojot; ierobežot (uz noteiktu laiku apturēt) noteikta veida vai visu datu
apstrādi; pārtraukt automatizētu datu apstrādi; prasīt datu pārnesamību Vispārīgajā datu
aizsardzības regulā noteiktajos gadījumos.
Sīkāku informāciju par pārziņa SIA “REDMARS” veikto personas datu apstrādi, kā arī
Jūsu tiesībām, Jūs varat iegūt tīmekļa vietas www.redmars.lv sadaļā privātuma politika vai
sazinoties ar pārzini SIA “REDMARS” personīgi, izmantojot augstāk minēto
kontaktinformāciju.
SIA “REDMARS” var veikt izmaiņas šajā sīkdatņu deklarācijā pēc saviem ieskatiem, ja
šādas izmaiņas atbilst normatīvo aktu prasībām personas datu aizsardzības jomā.

2

Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas SIA “REDMARS” interneta mājas lapā
www.redmars.lv.
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