Sīkdatņu politika
Līdzīgi kā citas tīmekļa vietnes mēs izmantojam sīkdatnes un līdzīgas tehnoloģijas ar mērķi palīdzēt saprast, kā cilvēki
izmanto mūsu tīmekļa vietni, lai mēs varētu turpināt to uzlabot.
Google Analytics ir pakalpojums, ko sniedz Google, Inc. Mēs izmantojam Google Analytics, un tādēļ lietojam statistikas
sīkdatnes ar mērķi palīdzēt analizēt, kā lietotāji izmanto mūsu tīmekļa vietni. Šīs sīkdatnes sniedz mums anonīmu informāciju
tādu faktu kā, piemēram, ka apmeklētājs skata noteiktas lapas mūsu vietnē. Mēs izmantojam pastāvīgas sīkdatnes. Tās
saglabājas jūsu datorā, kad pārejat bezsaistē.
Sīkdatnes automātiski identificē mūsu serverī jūsu pārlūku, kad jūs mijiedarbojaties ar mūsu vietni. Ja nevēlaties, lai mēs
apkopotu "sīkdatņu" informāciju, jūs varat atspējot sīkdatnes, atslēdzot tās jūsu pārlūkā.
Pārlūkos (Firefox, Internet Explorer, Safari, Chrome utt.) tiek sākotnēji iestatīta automātiska sīkdatņu apstiprināšana. Savā
pārlūkā jūs varat mainīt iestatījumus, lai bloķētu vai dzēstu sīkdatnes, kas tiek glabātas jūsu ierīcē ar pārlūka starpniecību.
Skatiet sava pārlūka instrukcijas, lai iegūtu vairāk informācijas par pārlūka iestatījumu noregulēšanu vai labošanu.
Ja jūs izvēlaties izmantot mūsu vietni, nebloķējot un neatspējojot sīkdatnes, jūs sniegsiet atļauju mums izmantot šīs sīkdatnes
un izmantot (saskaņā ar šo politiku un atlikušo mūsu Konfidencialitātes politiku) jebkādu informāciju, ko mēs apkoposim,
izmantojot šīs tehnoloģijas.
Sk. pievienotus sīkdatnes, ko mēs izmantosim.
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Vietne izmanto Wordpress platformu
kā satura pārvaldības platformu.
Sīkdatnes tiek izmantotas, lai reģistrētu
jūsu mijiedarbību ar vietni un atcerētos,
vai jums ir atļauta piekļuve ierobežotas
piekļuves lapām, kurām ir nepieciešama
autentifikācija. Šo sīkdatņu saglabāto
informāciju nevar izmantot
komerciāliem nolūkiem. Šie faili ir
būtiski vietnes pienācīgam darbam; ja
jūs tos atspējosiet, vairākas vietnes
iespējas vairs nebūs pieejamas.

Preferenču sīkfaili
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Preferenču sīkdatnes ļauj glabāt
lietotāja izvēles un preferences. Šīs
sīkdatnes ļauj atcerēties jūsu vietnes
valodas opciju un attēlot vietnes
versiju, kas atbilst jūsu valstij.
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Trešās puses

Statistikas sīkfaili
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Jūsu ierīcē šos sīkdatnes glabā
ārējās vietnes, kuru pakalpojumi
tiek izmantoti šajā vietnē. Mēs
izmantojam Google Analytics, lai
apkopotu statistikas informāciju par
mūsu apmeklētājiem. Google
Analytics reģistrē tādu informāciju
kā jūsu apmeklētās lapas, cik ilgu

laiku jūs pavadījāt lapā, kā jūs
nokļuvāt lapā un uz kādām saitēm
jūs klikšķinājāt. Šie dati tiek
saņemti, izmantojot JavaScript
birku, kas ir mūsu tīmekļa vietnes
lapās. Mēs nesaņemam personīgos
datus (piem., vārdu un adresi), kas
varētu jūs identificēt.
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