Informācija par sīkdatnēm
Sīkdatnes un līdzīgas tehnoloģijas
Duroc Machine Tool savā tīmekļa vietnē un sniedzot savus pakalpojumus izmanto sīkdatnes un
līdzīgas tehnoloģijas (ko parasti sauc par “sīkdatnēm”), lai uzlabotu Jūsu pieredzi. Mēs izmantojam
sīkdatnes, lai vienkāršotu un pielāgotu mūsu pakalpojumus, piemēram, pieteikšanos sistēmā. Tālāk
paskaidrots, kā mēs izmantojam sīkdatnes un kādas izvēles var attiekties uz mūsu sīkdatnēm.
Kas ir sīkdatnes?
Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas satur informāciju un tiek glabātas lietotāja datorā vai citā
ierīcē, kas tiek izmantota, lai aplūkotu mūsu tīmekļa vietni. Tās tiek nosūtītas no mūsu partneru
tīmekļa serveriem un uzglabātas Jūsu ierīcē. Sīkdatnes tiek izmantotas, lai padarītu tīmekļa vietņu
darbību efektīvāku, piemēram, vienkāršojot pieteikšanos sistēmā, kā arī lai sniegtu informāciju
vietnes īpašniekam par to, kā tiek izmantota šī vietne.
Duroc Machine Tools sīkdatņu veidu definīcijas:
• Sesijas sīkdatnes ir pagaidu sīkdatnes, kas tiek dzēstas, kad aizverat pārlūkprogrammu vai
lietotni. Mēs izmantojam sesijas sīkdatnes, lai noteiktu, kādu valodu Jūs esat izvēlējies kā
lietotājs.
• Ilgstošas sīkdatnes ir sīkdatnes, kas saglabājas Jūsu datorā līdz to dzēšanai vai darbības
termiņa beigām. Sīkfailu glabāšanas periods ir atkarīgs no konkrētā sīkfaila derīguma un Jūsu
pārlūkprogrammas iestatījumiem. Pastāvīgās sīkdatnes, cita starpā, tiek izmantotas, lai
vienkāršotu pieteikšanos sistēmā.
• Pirmās puses sīkdatnes ir sīkdatnes, ko mēs izvietojam Jūsu apmeklētajā vietnē.
• Trešās puses sīkdatnes pieder citai tīmekļa vietnei, nevis tai, ko apmeklējat. Trešās puses var
izmantot šādas sīkdatnes, lai aplūkotu Jūsu tīmekļa pārlūkošanas vēsturi, piemēram,
statistikas nolūkos.
Kāpēc mēs izmantojam sīkdatnes?
Mēs izmantojam sīkdatnes vairākiem mērķiem. Mūsu izmantotās sīkdatnes parasti uzlabo Jums
piedāvātos pakalpojumus. Dažiem mūsu pakalpojumiem ir nepieciešamas sīkdatnes, lai tie darbotos,
citiem tās ir nepieciešamas vienkārši, lai nodrošinātu labāku darbību. Kopumā mēs kategorizējam
mūsu sīkdatnes un to pielietojumu šādi:
•
•
•

•

Nepieciešamās sīkdatnes, t.i., sīkdatnes, kas ir nepieciešamas, lai nodrošinātu mūsu pamata
pakalpojumus, piemēram, pieteikšanos sistēmā. Mūsu pakalpojumi nedarbosies bez šīm
sīkdatnēm.
Analogās sīkdatnes, kas sniedz visaptverošu analītisko informāciju par to, kā Jūs izmantojat
mūsu pakalpojumus. Mūsu pakalpojumi nedarbosies tik labi bez šīm sīkdatnēm.
Funkcionālās sīkdatnes, kas ļauj mums saglabāt iestatījumus, piemēram, valodas izvēli vai to,
vai mēs norādām Jūsu informāciju vai nē. Bez šīm sīkdatnēm, mēs nevaram pielāgot mūsu
pakalpojumus Jūsu vajadzībām. Šīs sīkdatnes ir svarīgas, jo mums ir svarīgi, lai Jums būtu
iespējams izmantot mūsu pakalpojumus pēc iespējas vienkāršāk.
Drošības sīkdatnes nodrošina mūsu pakalpojumu un Jūsu datu aizsardzību, palīdzot mums
atklāt krāpšanas mēģinājumus un aizsargāt Jūsu datus. Tā kā tā ir būtiska mūsu pakalpojumu
sastāvdaļa, šīs sīkdatnes ir nepieciešamas.
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Kā Jūs varat kontrolēt sīkdatņu izmantošanu?
Jūsu pārlūkprogramma vai ierīce parasti ļaus Jums mainīt lietošanas iestatījumus un sīkdatņu
piemērošanas jomu. Ejiet uz savas pārlūkprogrammas vai ierīces iestatījumiem, lai uzzinātu vairāk par
sīkdatņu iestatījumu pielāgošanu. Piemēram, varat izvēlēties bloķēt visas sīkdatnes, pieņemt tikai
pirmās puses sīkdatnes vai dzēst sīkdatnes, aizverot pārlūkprogrammu.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka daži pakalpojumi var nedarboties, ja bloķēsiet vai dzēsīsiet sīkdatnes.
Mūsu sīkdatņu politikas izmaiņas
Duroc Machine Tool var atjaunināt šo politiku, publicējot izmaiņas savā vietnē. Ja mums būs
nepieciešams Jūsu apstiprinājums, mēs to pieprasīsim Jums nākamajā reizē, kad apmeklēsiet mūsu
tīmekļa vietni.
Pēdējo izmaiņu datums 31.05.2018.
Sazinieties ar mums
Apmeklējiet www.durocmachinetool.lv lai uzzinātu vairāk par mums.

