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Krasta City SIA 
SĪKDATŅU POLITIKA 

 
Krasta City SIA (turpmāk – KRASTA CITY), juridiskā adrese: Kārļa Ulmaņa gatve 2, Rīga, LV-

1004, tālr.  +371 67 133 177, e-pasts: info@hepsor.lv, apņemas nodrošināt vietnes apmeklētāju (turpmāk 
– Apmeklētāji vai Jūs) privātās informācijas drošību un tiesību aizsardzību, Jums izmantojot mūsu 
interneta vietni www.krastacity.lv (turpmāk – Vietne) un tajā esošo saturu. 

 
Par datu apstrādē esošajiem faktiskajiem un tiesiskajiem apstākļiem ir pieejama šajā Politikā, kā 

arī Privātuma politikā (par datu saņēmēju kategorijām, datu subjektu tiesībām, datu nosūtīšanu trešajām 
valstīm,  automatizēto lēmumu pieņemšanu, tostarp profilēšana u.tml.). 
 

I. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SĪKDATNĒM 
 

Vietnē KRASTA CITY izmanto sīkdatnes (angl. cookies). Tās ļauj Vietnes darbību pielāgot Jūsu 
vajadzībām, kā arī atvieglo pārlūkošanu un mūsu Vietnes lietošanu. 
 
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 darbojas 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. Papildu informāciju par sīkdatnēm, kā arī kā tās iespējams 
pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt mājaslapā www.aboutcookies.org. 
 

II. SĪKDATNES IZMANTOŠANAS NOLŪKI UN APJOMS 
 
Sīkdatņu izmantošanas nolūki 
 
Izmantojot sīkdatnes, KRASTA CITY vēlas: 

- nodrošināt efektīvu un drošu Vietnes darbību;  
- uzlabot Vietnes darbību; novērojot sīkdatņu izmantojumu, KRASTA CITY spēj uzlabot 

Vietnes un elektronisko pakalpojumu veiktspēju, paplašināt esošos pakalpojumus, pilnveidot 
funkcijas; analizēt veiktspēju, kad Jūs apmeklējat Vietni no citām vietnēm, citām ierīcēm vai 
aparātiem; 

- atpazīt tos Vietnes Apmeklētājus, kas atgriežas atkārtoti (tas palīdz parādīt Apmeklētājiem 
piemērotāku informāciju, piemērojot to patērētāju individuālajām vajadzībām);  

- analizēt Jūsu paradumus, lai Vietnes darbība būtu ērta, efektīva un atbilstu Jūsu vajadzībām 
un vēlmēm, piemēram, nodrošinot, lai Jūs viegli atrastu visu, ko meklējat;  

- izmērīt uz Vietni sūtītās informācijas un datu plūsmu (KRASTA CITY izmanto sīkdatnes 
statistisko datu vākšanai par Vietni apmeklējušo lietotāju skaitu); 

- izveidotu apkopotu statistiku, kas ļautu saprast, kā lietotāji izmanto tīmekļa vietnes 
un palīdzētu uzlabot to struktūru un saturu 

- uzturētu lietotāja sesiju (pēc pieslēgšanās), kas ļauj izvairīties no pieslēgšanās 
nepieciešamības katrā pakalpojuma apakšvietnē. 

 
Sīkdatnes ļauj Vietnei saglabāt šādus datus: 

- pieslēgšanās datus (pieslēgušās ierīces IP adrese, pieslēgšanās laiks); 
- pārlūka veidu; 
- datus par to, kā Jūs pārlūkojat Vietni (kuras sadaļas apmeklējat, par kādu/ām informāciju un 

ziņām interesējaties). 
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III. VIETNĒ IZMANTOTĀS SĪKDATNES  

 
KRASTA CITY tīmekļa vietņu ietvaros var izmantot sekojošus sīkdatņu veidus: 
 

1. nepieciešamās (obligātās) sīkdatnes, kas ļauj lietot tīmekļa vietnē pieejamos pakalpojumus, piemēram, 
sīkfailu autentifikācija, kas ir nepieciešama pakalpojumu autentifikācijai tīmekļa vietnes ietvaros;  

2. analītiskās sīkdatnes (mārketinga un statistiskās), kā piemēram – Google Analytics, Google Tag 
manager, Gemius, Facebook pixel, kas ļauj apkopot informāciju par to, kā tiek izmantotas interneta 
vietnes, funkcionālās sīkdatnes ļauj atcerēties lietotāja izvēlētos iestatījumus un lietotāja saskarnes 
personalizāciju, piem., izvēlēto valodu vai lietotāja atrašanās vietu, burtu izmēru, vietnes izskatu utt. 

3. Satura izvietošanas platformas - YouTube, Vimeo u.c. – ļauj mums nodrošināt Jums audio, video un citu 
veidu saturu, izmantojot šo platformu iespējas. 

Šeit būs piemērs vienai no programmām, kādam mērķim tā ir veidota un kāds process ir jāveic, lai 
konkrētais uzņēmums nesaņēm informāciju par Jūšu aktivitātēm. 

Google Analytics 
 
Vietnē ir uzstādīts “Google Inc” izveidotās programmas “Google Analytics” veidotās sīkdatnes. “Google 
Analytics” sīkdatņu izmantošanas mērķis ir Vietnes satura kvalitātes uzlabošana un satura pielāgošana 
lietotāju vajadzībām. Plašāk par “Google Analytics” pakalpojuma sniegšanas noteikumiem var iepazīties 
mājaslapā http://www.google.com/analytics/terms/us.html. 
 
Ja Jūs vēlaties, lai Zobārstniecība neiegūst informāciju par Jūsu aktivitātēm Vietnē, Jums jāaktivizē 
Google Analytics Opt-out Browser Add-on (https://support.google.com/analytics/answer/181881) 
papildrīks. Šis papildrīks sazinās ar Google Analytics JavaScript (ga.js), lai norādītu, ka dati par attiecīgo 
interneta vietnes apmeklējumu nav jāsūta uz “Google Analytics”. 
 
 
 

IV. SĪKDATŅU LIETOŠANAS DEKLARĀCIJA 
 

KRASTA CITY izmanto sīkfailus, lai personalizētu saturu un reklāmas, nodrošinātu sociālo saziņas 
līdzekļu funkcijas un analizētu mūsu datplūsmu. Informāciju par to, kā jūs izmantojat mūsu vietni, 
KRASTA CITY arī kopīgo ar saviem sociālās saziņas līdzekļu, reklamēšanas un analīzes partneriem, kuri 
to var apvienot ar citu informāciju, ko viņiem sniedzat vai ko viņi apkopo, kad lietojat viņu pakalpojumus.  

Visas KRASTA CITY sīkdatnes var tikt izmantotas tikai ar Jūsu iepriekšēju piekrišanu. Savu piekrišanu 
varat paust, nospiežot taustiņu “Piekrītu” Vietnes lejasdaļā iznirstošajā sīkdatņu joslā.   
 
Pievēršam Jūsu uzmanību, ka obligātās sīkdatnes ir nosacījums Vietnes izmantošanai, tādējādi to 
izmantošanai nav nepieciešama piekrišana. Ja nospiedīsiet taustiņu “Nepiekrītu” vai atspējosiet 
sīkdatnes, lietotājam nebūs iespēja pilnvērtīgi un ērti lietot visas KRASTA CITY mājas lapas piedāvātās 
funkcijas. 
 
Jūs varat jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu Politikas nākamās sadaļas noteiktajā kārtībā. 
 

V. SĪKDATŅU ATSPĒJOŠANA, BLOĶĒŠANA 
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Pēc vēlēšanās varat sīkdatnes kontrolēt un izdzēst. Plašāk lasiet šeit: www.aboutcookies.org. Jūs varat 
izdzēst visas sīkdatnes, kuras ir Jūsu datorā, un lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu 
bloķēta sīkdatņu ievietošana datorā. Taču tādā gadījumā Jums manuāli būs jāpielāgo iestatījumi ikreiz, 
kad apmeklēsiet tīmekļa vietni, un turklāt pastāv iespējamība, ka daži pakalpojumi un funkcijas 
nedarbosies. 
 
Sīkdatņu lejupielādes bloķēšana vai to dzēšana padara neaktīvas dažas funkcijas mūsu mājas lapās, jo 
īpaši tās kur ir nepieciešama pieteikšanās. Sīkdatņu atspējošana neizraisa nespēju izlasīt vai apskatīt 
mūsu tīmekļa vietnēs ievietoto saturu, izņemot to, kur piekļuvei nepieciešama pieteikšanās. 


