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Sīkdatņu izmantošanas kārtība
07.01.2020.
Pēdējo reizi atjaunots: 19.06.2021.
“Komplekss Citadele” SIA Profesionālo Studiju Skola “Citadele” (turpmāk –
Izglītības iestāde) tīmekļa vietnes pilnvērtīgai funkcionalitātei tiek izmantotas sīkdatnes (no
angļu valodas “cookies”). Apmeklējot Izglītības iestādes tīmekļa vietnes, apmeklētājam tiek
attēlots informatīvs paziņojums par sīkdatņu izmantošanu. Turpinot lietot Izglītības iestādes
tīmekļa vietni vai nospiežot “Piekrītu”, apmeklētājs piekrīt sīkdatņu izmantošanai.
Kas ir sīkdatnes?
Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, ko izmanto tīmekļa vietne un kas tiek pārsūtīta uz
apmeklētāja ierīces (datora, viedtālruņa, planšetes) pārlūkprogrammu (piemēram, "Google
Chrome", “Microsoft Edge”, "Internet Explorer", "Firefox", "Opera" u.c.) brīdī, kad
apmeklētājs apmeklē tīmekļa vietni. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek
nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes vietni vai uz citu vietni, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes
identificē apmeklētāja iekārtu un ļauj saglabāt informāciju par iepriekš mājaslapā meklēto
informāciju, valodu, lapas mērogu u.c. Sīkdatnes neizpauž apmeklētāja identitāti, kā arī nevāc
un neapkopo citu svarīgu informāciju, kura atrodas uz apmeklētāja iekārtas.
Kā Izglītības iestāde izmanto sīkdatnes?
Izglītības iestādes tīmekļa vietnēs tiek izmantotas sīkdatnes, lai:


turpmāk nerādītu sīkdatnes paziņojumu;



atpazītu konkrētas tīmekļa vietnes apmeklētāja iekārtu un uzlabotu lietotāja vietnes
lietošanas pieredzi;



apkopotu informāciju par to, kā apmeklētājs ir lietojis vietni. Sīkdatņu informācija par
apmeklētāju tiek uzkrāta anonīmā formā, kas novērš iespēju to identificēt;



nodrošinātu iespēju kopīgot vietnes saturu ar trešo pušu tīmekļa vietnēm vai skatīt uz
trešo pušu izvietoto videoklipu saturu.

Kāda veida sīkdatnes izmanto Izglītības iestāde?
Nepieciešamās sīkdatnes – šīs sīkdatnes nodrošina vietnes korektu darbību, nodrošinot tās pamata funkcijas. Tīmekļa
vietne bez šīm sīkdatnēm nevarēs pareizi funkcionēt.

Nosaukums

Nolūks

Termiņš
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cookietest

Sīkdatni izmanto, lai noteiktu, vai apmeklētājs ir piekritis
sīkdatņu lietojumam

Sesijas laiks

Statistikas sīkdatnes – Izglītības iestādes tīmekļa vietnēs tiek izmantots "Google Analytics" programmatūras
sīkdatnes. Ar šo sīkdatņu palīdzību tiek iegūta anonīma informācija par apmeklētāja darbībām Izglītības iestādes
tīmekļa vietnē (piemēram, apmeklētā lapa, apmeklējuma datums un laiks utt.), kas tiek izmantota statistikai un
analīzei, atbilstoši noteiktajiem mērķiem.

Nosaukums

Nolūks

Termiņš

_ga

Reģistrē unikālu ID, ko izmanto, lai ģenerētu
statistikas datus par to, kā apmeklētājs izmanto šo
vietni.

2 gadi

_gat

Izmanto "Google Analytics", lai regulētu
pieprasījumu skaitu.

1 diena

_gid

Reģistrē unikālu ID, ko izmanto, lai ģenerētu
statistikas datus par to, kā apmeklētājs izmanto šo
vietni.

1 diena

collect

Izmanto, lai nosūtītu datus uz "Google Analytics" par
apmeklētāja iekārtu

sesijas laiks

Kā kontrolēt sīkdatnes?
Atverot Izglītības iestādes tīmekļa vietni, tiek attēlots logs ar informāciju, ka tīmekļa
vietnē tiek izmantotas sīkdatnes.
Absolūti nepieciešamo sīkdatņu un darbības sīkdatņu izmantošana ir nosacījums
tīmekļa vietnes lietošanai.
Apmeklētāji var kontrolēt funkcionalitātes sīkdatņu, mērķauditorijas vai reklāmas
sīkdatņu izmantošanu, piekrītot vai atsaucot savu piekrišanu noteikta veida sīkdatņu
izmantošanai. Apmeklētāji jebkurā brīdī var mainīt savu pausto izvēli tīmekļa vietnes kājenē
pieejamajā saitē “Sīkdatņu izmantošanas kārtība”. Nospiežot “Saglabāt izmaiņas”, lietotājs
apstiprina, ka ir iepazinies ar Sīkdatņu lietošanu tīmekļa vietnē www.skolacitadele.lv un
piekrīt pie konkrētiem sīkdatņu veidiem paustajai izvēlei.
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Ikvienas pārlūkprogrammas drošības iestatījumos iespējama sīkdatņu ierobežošana un
dzēšana. Jāņem vērā, ja sīkdatnes tiek noraidītas vai izdzēstas, lietotājam var nebūt iespējas
pilnvērtīgi un ērti lietot Izglītības iestādes tīmekļa vietņu funkcionalitāti.
Papildu informāciju par sīkdatnēm, tostarp par to, kādas sīkdatnes lietotāja iekārtā ir
iestatītas un kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, apmeklētāji var iegūt vietnēs:
www.aboutcookies.org
Vietne izmanto arī sīkdatnes, kurām nav nepieciešama lietotāja piekrišana. Šo
sīkdatņu
sarakstu
Jūs
varat
atrast
šeit: https://wikis.ec.europa.eu/display/WEBGUIDE/04.+Cookies+and+similar+technologies

Citu tīmekļa vietņu sīkdatnes:
Tīmekļa vietnes var saturēt saites uz citām tīmekļa vietnēm. Izmantojot
www.skolacitadele.lv, ir jāņem vērā, ka Izglītības iestādei nav nekādas kontroles pār citām
tīmekļa vietnēm. Šī iemesla dēļ Izglītības iestāde nevar uzņemties atbildību par jebkādas
informācijas aizsardzību un konfidencialitāti, kuru apmeklētājs sniedz, apmeklējot šādas
vietnes, kā arī uz šīm vietnēm neattiecas šis paziņojums. Apmeklētājiem ir jāievēro
piesardzība un jāapskata attiecīgās tīmekļa vietnes paziņojums par konfidencialitāti vai
privātumu.
Kā ar mums sazināties?
Ja apmeklētājiem ir kādi jautājumi, ierosinājumi vai sūdzības saistībā ar to, kā tiek apstrādāti
viņu personas dati, lūdzam sazināties ar Izglītības iestādi e-pastā – riga@skolacitadele.lv
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