Sīkfailu izmantošana mūsu tīmekļa vietnē
Kas ir sīkfaili?
Sīkfaili ir mazi teksta faili, kas tiek ievietoti jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad pirmoreiz apmeklējat vietni.
Sīkfailus izmanto, lai tīmekļa vietne labi darbotos vai vienkārši strādātu efektīvāk. Tos izmanto arī tīmekļa
analītikai, lai lietotājiem palīdzētu optimizēt apmeklējumu tīmekļa vietnē. Ir divu veidu sīkfaili: sesijas un
pastāvīgie sīkfaili:
●
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sesijas sīkfaili tiek īslaicīgi izveidoti jūsu pārlūka apakšmapē tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā. Aizverot
interneta pārlūku, šiem sīkfailiem beidzas termiņš un tie tiek automātiski dzēsti;
pastāvīgie sīkfaili paliek pārlūka apakšmapē un tiek no jauna aktivizēti, tiklīdz apmeklējat tīmekļa vietni, kurā
ir izveidots konkrētais sīkfails. Pastāvīgā sīkfaila termiņš nebeidzas, aizverot pārlūku, un šis sīkfails paliek
pārlūka apakšmapē sīkfailā noteiktajā laika periodā.

Kāpēc izmanto sīkfailus?
Sīkfailiem ir dažādas funkcijas. Piemēram, tie var palīdzēt mums atpazīt un saskaitīt apmeklētājus, analizēt mūsu
tīmekļa vietnes sniegumu, atcerēties jūsu lietotājvārdu un preferences. Tādējādi var ātrāk pielāgoties jūsu
izvēlētajām interesēm un parādīt jums piemērotāko saturu. Tālāk atradīsit pārskatu par to, kādi sīkfaili tiek
izmantotas mūsu tīmekļa vietnēs un kādas ir to funkcijas.
Sīkfaila veids

Funkcija

Datu ievākšana

Būtiskie sīkfaili

Dažkārt saukti par “stingri
nepieciešamiem” sīkfailiem, jo bez tiem
mēs nevaram nodrošināt daudzus mūsu
vietnē nepieciešamos pakalpojumus
(piemēram, tos izmanto, lai jūs varētu
pieteikties mūsu tīmekļa vietnes
drošajos apgabalos).

Šie sīkfaili tikai identificē jūsu datoru vai
mobilo ierīci.
Tie neidentificē jūs kā indivīdu, proti, šajos
sīkfailos tiek glabāta tikai informācija, kas
nav identificējama individuāli.

Snieguma
sīkfaili

Šos sīkfailus izmantoti analīzes
nolūkos, un tie mums ļauj saskaitīt
apmeklētājus un skatīt, kā apmeklētāji
pārvietojas mūsu tīmekļa vietnē, to
lietojot.
Tas palīdz uzlabot mūsu tīmekļa vietnes
darbību (piemēram, apmeklētājiem ir
viegli atrast tieši meklēto informāciju).

Šie sīkfaili identificē tikai jūsu datoru vai
mobilo ierīci, nevis jūs kā indivīdu. Dati
analīzei tiek ievākti anonīmi.
Dažos gadījumos dažus šos sīkfailus
mums pārvalda trešās puses. Icopal
neizmantos sīkfailus, lai identificētu
personas vai ievāktu personas datus, un
neizmanto sīkfailus citiem nolūkiem,
izņemot iepriekš norādītos.

Funkcionālie
sīkfaili

Tiek izmantoti jūsu atpazīšanai, kad
atgriežaties mūsu tīmekļa vietnē
Tādējādi mēs varam jums personalizēt
savu saturu, sagaidīt, uzrunājot vārda,
un atcerēties jūsu preferences
(piemēram, izvēlēto valodu vai reģionu).

Šo sīkfailu ievāktā informācija var ietvert
jūsu atklātu personiski identificējamu
informāciju, piemēram, lietotājvārdu.

Mērķtiecīgi sīkfaili

Reklāmdevēji mūsu vietnē
izmanto mērķtiecīgos
sīkfailus.
Tie atseko jūsu pārlūku, kad
apmeklējat dažādas tīmekļa vietnes, lai
izprastu jūsu intereses, un izmanto šo
informāciju, lai parādītu atbilstošākas
reklāmas.

Šos sīkfailus var glabāt un tiem piekļūt
trešās puses, kas nodrošina
izmantotos rīkus.

Kā pārvaldīt un atspējot sīkfailus?
Jūsu interneta pārlūka iestatījumos varat izvēlēties, vai akceptēt sīkfailus. Tomēr atcerieties: ja izmantojat
pārlūka iestatījumus, lai bloķētu visus sīkfailus, mūsu tīmekļa vietnē varat zaudēt dažas funkcijas un
funkcionalitāti vai arī nevarēsit piekļūt dažām tīmekļa vietnes daļām.
Turpmāk minētās tīmekļa vietnes sniedz informāciju par to, kā pārvaldīt un pielāgot sīkfailu iestatījumus dažos
populāros pārlūkos.
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Google Chrome — https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&p=cpn_cookies
Microsoft Internet Explorer http://www.microsoft.com/info/cookies.mspx
Mozilla Firefox
http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=enUS&redirectslug=Cookies

Ja izmantojat citus pārlūkus, varat pārbaudīt to tīmekļa vietņu atbalsta sadaļu, lai uzzinātu, kā pārvaldīt un atspējot
sīkfailus.
Lai vairāk uzzinātu par sīkfailiem kopumā, tostarp par to, kā redzēt, kādi sīkfaili ir iestatīti, un kā tos pārvaldīt un
atspējot, apmeklējiet vietni www.allaboutcookies.org

