Paldies, ka apmeklējat LIFE GOODWATER
IP projekta vietni!
Mēs cenšamies respektēt mūsu lietotāju privātumu un drošību. Šajā tiešsaistes konfidencialitātes
politikā ir paskaidrots, kā mēs vācam un apstrādājam un jūsu datus, kad apmeklējat mūsu vietni.
Tīmekļa vietne www.goodwater.lv apstrādā personas datus saskaņā ar spēkā esošajiem datu
aizsardzības likumiem.
Šajā vietnē mēs nevācam nekādus personas datus, izņemot informāciju, kuru jūs mums brīvprātīgi
nosūtāt (piemēram, nosūtot mums e-pastu).
Informāciju par šīs vietnes apmeklētājiem un viņu aktivitātēm reģistrē Google Analytics, kas to
izmanto statistikai, lai uzlabotu šīs vietnes darbību. Apkopotie dati netiek izmantoti, lai jūs
identificētu. Mēs apkopojam šādu informāciju:
•
•
•
•
•

apmeklētāja tīmekļa servera adrese;
domēna vārds;
iepriekšējā vietne, no kuras esat mūs sasniedzis, ieskaitot visus atslēgas vārdus, kurus esat
izmantojis meklēšanā;
dati, kas raksturo apmeklētāju plūsmu ap šo vietni (piemēram, apmeklētās lapas vai
lejupielādētie dokumenti);
izmantojamā pārlūka veids.

Mūsu vietne izmanto sīkdatnes.
Kas ir sīkdatne?
Sīkdatne ir neliels datu fragments, kuru jūsu datorā vai mobilajā ierīcē ievieto jūsu apmeklētās
vietnes. Sīkdatnes tiek plaši izmantotas, lai vietnes darbotos efektīvāk, kā arī lai sniegtu informāciju
vietnes īpašniekiem.

Ko dara sīkdatne?
Sīkdatne var saglabāt vai iegūt informāciju jūsu pārlūkprogrammā. Šī informācija var būt par jūsu
interesēm vai ierīci, un to galvenokārt izmanto, lai vietne darbotos tā, kā jūs to gaidāt. Sīkdatne ļauj
vietnei noteiktā laika periodā atcerēties jūsu darbības un intereses (piemēram, valodu vai citas
attēlošanas priekšrokas), lai jums tās nebūtu jāievada atkārtoti, atgriežoties vietnē vai pārlūkojot no
vienas lapas uz otru.
Plašāku informāciju par sīkdatnēm, to pārvaldīšanu vai dzēšanu varat atrast šeit:
www.aboutcookies.org.

Jūsu piekrišana mūsu sīkfailu lietošanai
Izmantojot vietni www.goodwter.lv, jūs piekrītat, ka mēs izmantojam sīkdatnes un citus
identifikācijas līdzekļus. Ja jūs nepiekrītat sīkfailu un citu identifikācijas līdzekļu lietošanai, jums
attiecīgi jāiestata pārlūkprogramma.

Kā mēs izmantojam sīkdatnes?
Mēs izmantojam sīkdatnes, lai atšķirtu jūs no citiem lietotājiem un ļautu jums efektīvi pārvietoties pa
lapām,

Sīkdatnes tiek izmantotas mūsu vietnē, lai atcerētos:
•
•
•

ja esat piekritis mūsu sīkdatņu izmantošanai;
Google Maps sīkfaili, kas nosaka karšu izmantošanu;
Google Analytics - datu vākšanai par vietnes izmantošanu statistikā.

Google Analytics
Mūsu vietnē ir instalētas sīkdatnes, kuras izmanto “Google Inc” programma “Google Analytics”.
“Google Analytics” izmantošanas mērķis ir nepārtraukti uzlabot vietnes satura kvalitāti un pielāgot to
lietotāju vajadzībām. Lai uzzinātu vairāk par “Google Analytics”, apmeklējiet vietni
www.google.com/analytics/terms/us.html.
Ja nevēlaties, lai mūsu vietne apkopotu informāciju par jūsu darbībām mūsu vietnē, jums jāaktivizē
Google Analytics atteikšanās pārlūka pievienojumprogramma
(https://support.google.com/analytics/answer/181881). Šis rīks paziņo Google Analytics JavaScript
(ga.js), ka datus par konkrēto apmeklējumu nevajadzētu sūtīt uz Google Analytics.

Kā atspējot sīkdatnes?
Interneta pārlūkprogrammas ļauj mainīt sīkfailu iestatījumus, piemēram, lai bloķētu noteikta veida
sīkfailus vai failus. Jūs varat kontrolēt sīkfailus vai tos izdzēst. Lai iegūtu papildinformāciju par sīkfailu
dzēšanu vai bloķēšanu, lūdzu, apmeklējiet vietni http://allaboutcookies.org/manage-cookies/.
Ja atspējosiet mūsu izmantotās sīkdatnes, tas var ietekmēt jūsu lietotāja pieredzi mūsu interneta
vietnē.
Gadījumā, ja atspējojat sīkdatnes, jums katru reizi apmeklējot mūsu vietni, manuāli būs jāpielāgo
iestatījumi, un dažas funkcijas var nedarboties pareizi.

