
Sīkdatņu izmantošana 

Šī vietne izmanto sīkdatnes, kas atrodas jūsu ierīces (dators, mobilais tālrunis, planšetdators) 
pārlūkprogrammā (piemēram, Chrome, Firefox, Safari, Edge, Opera utt). Sīkdatnes ir mazi teksta faili, kurus 
tīmekļa vietnes var izmantot, lai padarītu tīmekļa lietošanu efektīvāku. Mēs izmantojam sīkdatnes, lai 
nodrošinātu mājas lapas darbību un analizētu datplūsmu. Mēs arī dalāmies ar informāciju par mūsu vietnes 
izmantošanu ar mūsu pārbaudītiem un uzticamiem sadarbības partneriem reklāmas un analitikas jomā, kas to 
var apvienot ar citu informāciju, kuru jūs viņiem esat snieguši vai ko viņi ir savākuši no jūsu viņu 
pakalpojumu izmantošanas. 

Sīkdatnes ļauj tīmekļa vietnei atpazīt jūsu datoru vai mobilo ierīci. Sīkdatnes neidentificē jūs kā indivīdu, 
bet gan identificē datoru vai mobilo ierīci, kuru jūs izmantojat, lai piekļūtu internetam, un tāpēc tos var 
izmantot, lai savāktu informāciju par jūsu interneta lietošanu. Sīkdatnes neļauj piekļūt jebkādai informācijai, 
kas glabājas jūsu datorā vai mobilajā ierīcē. 

Šī vietne izmanto dažāda veida sīkdatnes. Dažas sīkdatnes izvieto trešo pušu servisi, kas parādās mūsu lapās. 

Jūsu piekrišana attiecas uz domēnu elsi.lv. 

NEPIECIEŠAMĀS SĪKDATNES 
Nepieciešamās sīkdatnes palīdz padarīt vietni lietojamu, ļaujot veikt tādas pamatfunkcijas kā lappušu 
navigācija un piekļuve vietnes drošajām vietām. 
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CookieConsent elsi.lv 
Saglabā lietotāja pašreizējā domēna 
sīkdatnes piekrišanas stāvokli. 
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STATISTIKAS SĪKDATNES 
Statistikas sīkdatnes palīdz vietņu īpašniekiem saprast, kā apmeklētāji mijiedarbojas ar vietnēm, apkopojot 
informāciju un veidojot ziņojumus anonīmi.  
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_ga elsi.lv 
Reģistrē unikālu identifikatoru, kas tiek 
izmantota, lai ģenerētu statistikas dati par to, 
kā apmeklētājs izmanto šo tīmekļa vietni. 
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_gat elsi.lv 
Izmanto Google Analytics pieprasījumu 
skaitu ierobežošanai, ja vietne parāda 

kontekstuālo reklāmu. 
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MARKETINGA SĪKDATNES 
Mārketinga sīkdatnes tiek izmantotas, lai izsekotu apmeklētājus dažādās vietnēs. Mērķis ir rādīt reklāmas, 
kas ir atbilstošas un pievilcīgas konkrētam lietotājam, un līdz ar to vērtīgākas reklāmdevējiem. 
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Izmanto, lai nosūtītu datus uz Google 
Analytics par apmeklētāja ierīci un 
uzvedību. Izseko apmeklētāju dažādās 
ierīcēs un mārketinga kanālos. 

Sesija 
Pixel 

Tracker 

NID google.com 

Reģistrē unikālu identifikatoru, kas 
identificē lietotāja ierīci, kad viņš 
atkārtoti apmeklē vietni. Identifikators 
tiek izmantots mērķētām reklāmām. 
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SĪKDATŅU KONTROLĒŠANA UN DZĒŠANA 
Saskaņā ar likumu, mēs varam uzglabāt sīkdatnes jūsu ierīcē, ja tās ir noteikti nepieciešamas šīs vietnes 
darbībai. Visiem pārējiem sīkdatņu veidiem ir nepieciešama jūsu piekrišana. Sīkdatņu piekrišana tiek 
automātiski iestatīta, ja jūs pārlūkojat mūsu tīmekļa vietni, neatbildot piekrišanas pieprasījumu izmantot 
sīkdatnes.  

Mēs atcerēsimies jūsu piekrišanu vienu gadu, pēc kura jums automātiski tiks lūgts atjaunot jūsu piekrišanu. 
Jūs varat jebkurā laikā mainīt vai atsaukt savu piekrišanu. Ja vēlaties ierobežot, dzēst vai atteikties pieņemt 
sīkdatnes, kas iestatīti šajā vietnē (vai jebkurā citā vietnē), jūs varat to izdarīt izmantojot iestatījumus katrā 
pārlūkprogrammā, kuru izmantojat, lai piekļūtu internetam. Palīdzības funkcija pārlūkprogrammā palīdzēs 
jums to izdarīt. 

Lai atteiktos no Google Analytics izsekošanas visās vietnēs, sekojiet saitei 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 
 


