Spēkā no 20.06.2018. līdz 13.05.2019. (ieskaitot)

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
sīkdatņu politika
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas tīmekļvietne www.sprk.gov.lv
izmanto sīkdatnes, lai nodrošinātu labāku mājaslapas lietošanas pieredzi.
Sīkdatņu politika
Šī interneta lapa (turpmāk – tīmekļvietne) pieder un to uztur Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisija, reģistrācijas numurs 90001162258, adrese: Ūnijas iela 45, Rīga,
LV-1039, turpmāk – Regulators.
Par sīkdatnēm
Sīkdatne (angļu valodā "cookies") ir neliela izmēra teksta datne, ko tīmekļvietnes
serveris pārsūta apmeklētāja (Jūsu) pārlūkprogrammai (piemēram, Internet Explorer,
Firefox, Google Chrome u.c.), lai tā to saglabātu lietotāja ierīces (piemēram, datora,
planšetes vai mobilā tālruņa) iekšējā atmiņā. Sīkdatnes galvenais mērķis ir atpazīt ierīci,
ar kuru apmeklētājs piekļūst tīmekļvietnei, tādējādi nodrošinot tīmekļvietnes saturu,
kas īpaši pielāgots katram tīmekļvietnes apmeklētājam, kā arī sniegt statistiku
tīmekļvietnes īpašniekam, kas ļauj papildus uzlabot tīmekļvietnes darbību. Savu
piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes.
Regulatora izmantotās sīkdatnes
Regulatora tīmekļvietnē izmanto un var izmantot šādas pirmās personas sesijas un
pastāvīgās sīkdatnes šādiem mērķiem:
Darbības uzlabošanas sīkdatnes
Šīs sīkdatnes vāc informāciju par to, kā Jūs izmantojat tīmekļvietni, piemēram, kuras
lapas jūs visbiežāk apmeklējat un vai jūs saņemat kļūdu paziņojumus. Sīkdatnes nevāc
jūsu identifikācijas datus, visa informācija ir anonīma. Tās tiek izmantotas vienīgi
tīmekļvietnes darbības uzlabošanai.
Tehniskās sīkdatnes
(ROUTEID, JSESSIONID) – to mērķis ir nodrošināt tīmekļvietnes darbību un
funkcionalitāti, lai tīmekļvietnes izvēlnes un funkcijas darbotos pareizi. Bez šīm
sīkdatnēm tīmekļvietnes darbība nav iespējama.
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Funkcionālās sīkdatnes
([siteprefix]_cookie,sfrmap, sfrsvc,has_js, SESS<random hash>) – to mērķis ir padarīt
tīmekļvietnes lietošanu ērtāku. Šīs sīkdatnes nav primāri nepieciešamas tīmekļvietnes
funkcionēšanai, bet padara tīmekļvietnes lietošanu ērtāku un personalizētāku, kā arī
nodrošina meklēšanas rīka darbību tīmekļvietnē.
Šajā tīmekļvietnē izmanto vai var tikt izmantotas arī šādas trešo personu sesijas un
pastāvīgās sīkdatnes:
Analītiskās sīkdatnes
(utma, utmb, utmc, utmz) – Regulators izmanto Google Analytics rīku, lai statistikas
vajadzībām iegūtu informāciju par tīmekļvietnes unikālo apmeklējumu skaitu, katra
tīmekļvietnes apmeklētāja pavadīto laiku tīmekļvietnē, noteiktu apskatītās
tīmekļvietnes sadaļas, u.tml. Vairāk informācijas par Google Analytics rīku un to
izmantotajām sīkdatnēm ir pieejama šeit: https://policies.google.com/privacy?hl=en
Google kartes sīkdatnes (NID, PREF)
Šīs sīkdatnes reģistrē Google karšu izmantošanu Regulatora tīmekļvietnē. Google
konfidencialitātes politika ir pieejama šeit: https://policies.google.com/privacy?hl=en
Youtube sīkdatnes (VISITOR_INFO1_LIVE, use hitbox) – šo sīkdatņu mērķis ir
apkopot anonīmu statistiku par izvietotajiem video materiāliem YouTube tīmekļvietnē.
Google konfidencialitātes politika ir pieejama šeit: https://policies.google.com/privacy
AddThis sīkdatnes (atuvc, atuvs)
AddThis var saglabāt sīkdatnes Jūsu ierīces pārlūkprogrammā, kas nepieciešamas, lai
dalītos ar Regulatora tīmekļvietnes saturu sociālajos tīklos (piemēram, Facebook,
Twitter, LinkedIn, Youtube, Flickr, u.tml.) vai lai izveidotu piekļuves statistiku. Šo
sīkdatņu esamība, skaits un statuss var būt atkarīgs no tā, kā Jūs izmantojat attiecīgos
sociālos tīklus pirms Regulatora tīmekļvietnes apmeklējuma vai tā laikā. Mēs Jūs
lūdzam ņemt vērā šo sociālo tīklu sīkdatņu pārvaldības noteikumus attiecīgajās
tīmekļvietnēs.
AddThis
privātuma
politika
ir pieejama
šeit:
http://www.addthis.com/privacy
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