
SĪKFAILU POLITIKA 
 

1. PASSIONBRIDGESTONE.EU SĪKFAILU NOTEIKUMI 
 

I. BSBA (Bridgestone Baltics SIA, Dzelzavas iela 117 - 303, Rīga, Lv – 1021, Latvija) izmanto 
sīkfailus, lai palielinātu vietnes apmeklētāju apmierinātību. 

II. www.passionbridgestone.eu automātiski nevāc nekādu informāciju, izņemot informāciju, kas 
ietverta sīkfailos. 

III. Sīkfaili ir datora dati, it īpaši teksta faili, kas tiek glabāti Tīmekļa Vietnes Lietotāja gala ierīcē, lai 
izmantotu vietni. Sīkfaili parasti sastāv no Tīmekļa Vietnes sākotnējā nosaukuma, saglabāšanas 
laika gala ierīcē un unikālā numura. 

IV. Tīmekļa Vietnes operators (freshct.lv ar juridisko adresi: Mazā Rencēnu iela 12, Rīga, LV-1073) 
uzglabā un piekļūst sīkfailiem Tīmekļa Vietnes Lietotāja gala ierīcē. 

V. BSBA ir Tīmekļa Vietnes apstrādāto personas datu administrators. 
 

VI. Sīkdatnes tiek izmantotas šādiem mērķiem:  
a) Tīmekļa Vietnes pielāgošanai Lietotāja paradumiem un tīmekļa lapas lietošanas optimizācijai; 

konkrēti, sīkfaili ļauj atpazīt Tīmekļa Vietnes Lietotāja ierīci un parāda tai pielāgotu tīmekļa lapu; 
b) statistikas izveidei, lai palīdzētu saprast, kā Tīmekļa Vietnes Lietotāji izmanto tīmekļa lapas, lai 

uzlabotu to struktūru un saturu; 
c) lai saglabātu Tīmekļa Vietnes Lietotāja sesiju (pēc pieslēgšanās), kā rezultātā Lietotājam 

nevajadzētu atkārtoti ievadīt lietotājvārdu un paroli katrā atsevišķā Tīmekļa vietnes lapā; 
 

2. APSTRĀDĀTU SĪKFAILU TIPI 
 

I. Tīmekļa Vietnē tiek izmantoti divi galvenie sīkfailu veidi: sesijas sīkfaili un pastāvīgie sīkfaili. 
Sesijas sīkfaili ir pagaidu faili, kas tiek glabāti Lietotāja gala ierīcē, līdz lietotājs iziet, atstāj tīmekļa 
lapu vai izslēdz programmatūru (tīmekļa pārlūkprogrammu). Pastāvīgie sīkfaili tiek glabāti Lietotāja 
gala ierīcē līdz laikam, kas norādīts sīkfailu parametros, vai līdz lietotājs sīkfailus ir noņēmis. 

 
Tīmekļa vietne izmanto šādus sīkfailu veidus: 
 
a) "stingri nepieciešamie" sīkfaili ļauj izmantot Tīmekļa Vietnes piedāvātos pakalpojumus, piemēram, 
autentificēt sīkfailus, kurus izmanto pakalpojumos, kas pieprasa Tīmekļa Vietnes autentifikāciju; 
b) sīkfaili, kurus izmanto drošības nodrošināšanai, piemēram, lai konstatētu Tīmekļa Vietnes 
autentifikācijas ļaunprātīgu izmantošanu; 
c) "veiktspējas" sīkfaili, kas ļauj iegūt informāciju par Tīmekļa Vietnes izmantošanas veidiem; 
d) "funkcionālie" sīkfaili, kas ļauj "atcerēties" Lietotāja pielāgotos iestatījumus un lietotāja interfeisa 
personalizāciju, piemēram, par izvēlēto valodu vai reģionu, fonta izmēru, tīmekļa lapas izskatu utt .; 
e) "reklāmas" sīkfaili, kas ļauj personalizēt Lietotājiem piedāvāto reklāmas saturu. 
 

3. SĪLFAILU IZMANTOŠANA PROGRAMMATŪRĀ 

 

I. I. Daudzos gadījumos programmatūra, ko izmanto tīmekļa lapu pārlūkošanai (tīmekļa 
pārlūkprogramma), automātiski ļauj uzglabāt sīkdatnes lietotāja gala ierīcē. Vietnes lietotāji jebkurā 
laikā var mainīt sīkfailu iestatījumus. Šos iestatījumus var mainīt, lai bloķētu automātisko sīkfailu 
atbalstu pārlūkprogrammas iestatījumos vai informētu Lietotāju par katru augšupielādi Tīmekļa 
vietnē, kas ir veikta Lietotāja ierīcē. Sīkāka informācija par sīkdatņu iespējām un apstrādi ir 
pieejama programmatūras (interneta pārlūkprogrammas) iestatījumos. 

II. Tīmekļa Vietnes Operators ziņo, ka sīkfailu izmantošanas ierobežojumi var ietekmēt dažas Tīmekļa 
Vietnē pieejamās funkcijas. 

III. Tīmekļa Vietnes lietotāja gala ierīcē saglabātos sīkfailus var izmantot arī reklāmdevēji un partneri, 
kas sadarbojas ar Tīmekļa Vietnes Operatoru. 

IV. Lai iegūtu papildus informāciju par sīkfailiem, lūdzu apmeklējiet www.bridgestone.eu. 
 

 

 


