SĪKDATŅU POLITIKA
Lai mūsu portāls veiksmīgi darbotos, un mēs varētu Jums piedāvāt interesantāko, ērtāko un
noderīgāko saturu, mēs, tāpat kā citi portāli un interneta resursi Latvijā un pasaulē, portālā
helicopters.riga.aero izmantojam sīkdatnes (angļu valodā: "cookies").
Paskaidrosim, kādus datus apkopojam un kādi tam ir iemesli.

KAS IR SĪKDATNES
Sīkdatnes ir nelieli faili, kas tiek saglabāti jūsu iekārtas atmiņā. Tas ļauj vieglāk pārskatīt interneta
vietni un padara to lietotājam, t.i. Jums, daudz draudzīgāku. Sīkdatnes nesatur informāciju, kas
varētu mums ļaut Jūs identificēt. Mūsu rīcībā ir vienīgi anonīma informācija, kuru mēs iekļaujam
savos analītiskajos ziņojumos, taču tā mums neļauj Jūs identificēt.
Atzīmējot „Turpināt” lodziņā, kas ir norādīts ienākot mūsu mājas lapā helicopters.riga.aero, Jūs
piekrītat, ka mēs ievācam informāciju par mūsu mājas lapas apmeklējumu izmantojot sīkdatnes, kā
to nosaka Jūsu interneta pārlūkprogramma. Jūsu piekrišanas statuss tiek saglabāts sīkdatnē 90
dienas. Ja Jūs nevēlaties, lai sīkdatnes, kas ir saistītas ar mūsu mājas lapu, ir ierakstītas Jūsu
datorā vai jebkurā citā ierīcē, kas pieslēgta internetam, tad Jūs nedrīkstat apmeklēt mūsu mājas
lapu. Izsmeļošāka informācija par sīkdatņu pārvaldīšanu ir sniegta, piemēram, tādās vietnēs kā
http://www.allaboutcookies.org
Zemāk ir sniegta informācija par sīkdatņu veidiem un to izmantošanas mērķiem.

SĪKDATŅU VEIDI
Sesijas sīkdatnes - ļauj Jūs atpazīt, kad apmeklējat konkrētu tīmekļa vietni, iegaumējot jebkuras
izmaiņas vai izvēles konkrētajā vietnē, lai tās saglabātos arī citās lapās. Šīs sīkdatnes ļauj Jums
ātri un ērti izmantot vienas tīmekļa vietnes vairākas lapas, izvairoties no vajadzības apstrādāt katru
apmeklēto lapu. Sesijas sīkdatnes nav pastāvīgas — to darbība beigsies, kad aizvērsiet tīmekļa
pārlūku vai pārtrauksiet sesiju konkrētajā tīmekļa vietnē.
Pastāvīgas sīkdatnes ir sīkdatnes, kas Jūsu internetam pieslēgtajā iekārtā uzglabājas konkrētu
laiku pēc tīmekļa pārlūkošanas sesijas beigām, tādēļ tās ļauj saglabāt lietotāja izvēles vai rīcību
vietnē un izmantot tās nākamreiz, kad lietotājs apmeklēs šo vietni.
Pirmās puses sīkdatnes ir sīkdatnes, ko uztur struktūras, kuras administrē mājas lapas uzturētājs.

TREŠĀS PUSES SĪKDATNES.
Ir daži tīmekļa ārpakalpojumi, kas mūsu tīmekļa vietnē izmanto sīkdatnes:

Google AdWords
Reklāmpakalpojumu platforma, kas vāc datus, lai vērtētu reklāmu efektivitāti un tīmekļa vietnes
lietotāju uzvedību saistībā ar saņemto reklāmu. Adwords tiek izmantots arī tam, lai atklātu interesi
par noteiktiem piedāvājumiem un atbilstošajai mērķauditorijai parādītu vairāk piemērotu reklāmu.

Google Analytics
Tas ir tīmekļa vietnes lietojuma analīzes rīks, kas apkopo datus par tīmekļa vietnes izmantošanas
veidiem. Tiek saglabāta informācija, piemēram, par vietnes apmeklēšanai izmantoto datoraparatūru
un programmatūru, apmeklētajām lapām un lietotāja apmeklējuma ilgumu.

KĀ PĀRTRAUKT SĪKDATŅU SAŅEMŠANU
Ja nevēlaties, lai jūsu datorā tiktu saglabātas sīkdatnes, tīmekļa pārlūka drošības iestatījumos ir
iespējams atzīmēt "Nekad nepieņemt sīkdatnes". Tad netiks saglabāta neviena, ne arī kādas citas
tīmekļa vietnes sīkdatne, tomēr jūsu datora ekrānā var parādīties paziņojums, ka mūsu vai kāda
cita tīmekļa vietnē tās funkcijas nedarbojas pilnīgi.
Jūs sava pārlūka iestatījumus varat arī mainīt tā, lai katru reizi, kad tīmekļa vietne mēģina iestatīt
sīkdatni, jūs tiktu brīdināts un varētu par katru sīkdatni izlemt, vai to pieņemt vai noraidīt.
Plašāka informācija par to, kā noraidīt sīkdatnes saglabāšanu ir pieejama tīkmeļa vietnē:
http://aboutcookies.org

