Sīkdatnes
Interneta vietne AR‐CONTROL, ar mērķi uzlabot piedāvāto pakalpojumu kvalitāti, līdzīgi kā citas mājas
lapas, izmanto sīkdatnes jeb sīkfailus, jeb "kūkijus" (angļu: cookie "cepums"). Saskaņā ar Eiropas Direktīvu
2002/58/EC, Jums ir tiesības atslēgt cookie failu izmantošanu jebkurā momentā. Ja Jūs turpināt izmantot
doto vietni bez noklusēto iestatījumu izmaiņām, Jūs piekrītat cookie failu izmantošanai AR‐CONTROL
vietnē. Jūs varat detalizēti iepazīties ar Direktīvu 2002/58/EC šeit.
Zemāk Jūs atradīsiet informāciju par to, kādiem mērķiem mēs izmantojam sīkdatnes un kā Jūs varat
atteikties no tām.
Kas ir sīkdatnes?
Sīkdatne ir neliela teksta datne, ko tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs atverat
vietni. Tā vietnei palīdz atcerēties jūsu pieteikuma vārdu un iestatījumus (piemēram, valodu, teksta izmēru
u.c. attēlošanas iestatījumus), kādus jūs izmantojāt, lai skatītu vietni, tā lai katru reizi jums tie nebūtu
jānorāda no jauna.
Kā mēs izmantojam sīkdatnes?
Visas sīkdatnes ir maksimāli nepersonalizētas un tās tiek lietotas tikai mājas lapas kvalitātes uzlabošanai
vai statistisku datu vākšanai.
Sīkdatnes mēs izmantojam, lai:
‐ nodrošinātu mājas lapas funkcionalitāti;
‐ pielāgotu mājas lapas funkcionalitāti Jūsu lietošanas paradumiem – tai skaitā valodas izvēlei, meklēšanas
pieprasījumiem, iepriekš apskatītajam saturam;
‐ iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku, u.c.
Cookie faili vietnē AR‐CONTROL.NET
Šajā mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes (cookie faili), kas ir nepieciešamas vietnes darbam, tas ļauj
vietnei strādāt un pildīt savas funkcijas. Pateicoties šiem failiem, Jūs varat ērti izmantot vietni, savukārt
bez šiem failiem vietne var darboties nepareizi.
Mēs apkopojam un analizējam informāciju par to, kā Jūs mijiedarbojaties ar vietni, lai uzlabotu vietnes
kvalitāti un saturu. Lai to paveiktu, mēs izmantojam sekojošo pakalpojumu sīkdatņu analītiķus: Google,
Yandex, Flix360.com.
Mārketingam nepieciešamās sīkdatnes ‐ šīs sīkdatnes ir nepieciešamas, lai izveidotu reklāmas stratēģiju
un radītu Jums pievilcīgākas reklāmas un piedāvājumus. Lai to paveiktu, mēs izmantojam sekojošo
pakalpojumu sīkdatnes: Google, Yandex, Facebook, Adnxs.
Kā es varu kontrolēt sīkdatnes?
Jūs varat kontrolēt un izdzēst sīkdatņu informāciju. Detalizētu informāciju par kontroles procedūrām skatīt
interneta vietnē: http://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 ikreiz, kad apmeklēsiet vietni, būs pašrocīgi jāpielāgo atsevišķi iestatījumi, kā arī var
nedarboties daži vietnes pakalpojumi un funkcijas.
Kā es varu izslēgt sīkdatnes (cookie failus)?
Lai izslēgtu visas sīkdatnes (cookie failus) savā pārlūkprogrammā, noklikšķiniet uz atbilstošas ikonas un
izpildiet norādījumus:

