
SĪKDATŅU POLITIKA 
 

1. KAS IR SĪKDATNES? 

Sīkdatne ir dati teksta datnes formā, kas tiek nosūtīti uz Jūsu ierīci (pastāvīgā sīkdatne) vai saglabāti vietnes 
atmiņā (sesijas sīkdatne). To ģenerē tīmekļa lapas serveris, kas būtībā ir dators, kas pārvalda tīmekļa lapu. 
Informāciju, kas tiks iekļauta sīkdatnē, nosaka serveris, un serveris to var izmantot ikreiz, kad lietotājs 
apmeklē vietni. Sīkdatnes ļauj tīmekļa vietnei atcerēties Jūsu preferences, uzlabot lietotāja pieredzi un 
pielāgot reklāmas, lai Jums tiktu rādītas Jums atbilstošas reklāmas. Attiecībā uz sīkdatnēm šīs sīkdatņu 
politikas kontekstā, šis termins ietver līdzīgas tehnoloģijas. 

 

Šajā sīkdatņu politikā ir izskaidrots, kā SIA Car Rental Service (turpmāk tekstā “Car Rental Service” vai 

“mēs”) izmanto sīkdatnes šajā tīmekļa vietnē un citos mūsu tiešsaistes pakalpojumos (turpmāk tekstā 

“pakalpojumi”). Mūsu principi attiecībā uz personas datu vākšanu, apstrādi un glabāšanu ir izskaidroti 

mūsu privātuma politikā.  Lūdzu, iepazīstieties ar mūsu privātuma politiku vietnē www.enterprise.lv. 
 

Mums ir ļoti svarīga Jūsu privātuma aizsardzība, un mēs esam apņēmušies būt pārredzami attiecībā uz to, 
kā mēs izmantojam sīkdatnes, kā arī to, kā mēs vācam un glabājam personas datus. Lūdzu, veltiet dažas 
minūtes laika, lai izlasītu šo sīkdatņu politiku. 

 
2. KĀDĀ NOLŪKĀ MĒS IZMANTOJAM SĪKDATNES? 

Brīdī, kad Jūs izmantojat un aplūkojat mūsu pakalpojumus, mēs varam nosūtīt uz Jūsu tīmekļa 
pārlūkprogrammu vairākas sīkdatnes. 

Mēs izmantojam sīkdatnes dažādu turpmāk minēto iemeslu dēļ. Mēs izmantojam sīkdatnes un apkopojam 

informāciju, kas mums palīdz uzlabot Jūsu pieredzi un mūsu produktus un pakalpojumus. Sīkdatnes, ko 

mēs izmantojam, ļauj mūsu tīmekļa vietnei darboties, ļauj analizēt mūsu tīmekļa vietnes datplūsmu un 

ļauj mums saprast, kā tiek izmantota mūsu tīmekļa vietne, lai mēs varētu to optimizēt. Mēs netirgojam 

informāciju, kas tiek savākta, izmantojot sīkdatnes. 

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai savāktu šadu informāciju: 

• lietotāja IP adrese; 

• apmeklētās lapas un lapā pavadītais laiks (analīze un veiktspēja); 

• pārlūkprogrammas veids un informācija par ierīces operētājsistēmu; 

• tīmekļa vietne pirms sesijas un tīmekļa vietne, kas tiek atvērta pēc sesijas; 

• Jūsu sniegtā informācija (abonements vai kontaktinformācija); 

• ar sociālajiem plašsaziņas līdzekļiem koplietotā informācija; 

• mārketinga e-pasta ziņojumu atvēršanas reižu un klikšķu skaits. 
 

3. KĀDAS SĪKDATNES MĒS IZMANTOJAM? 

Lai nodrošinātu Jums labāku pieredzi, apmeklējot mūsu tīmekļa vietni, mēs nodrošinām iespēju 

iestatīt preferences par to, kā darbosies mūsu tīmekļa vietne Jūsu apmeklējuma laikā. Lai varētu 

saglabāt Jūsu iestatītās preferences, mums ir jāizmanto sīkdatnes. 

 
Turklāt šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas arī trešās puses analīzes rīks, lai uzraudzītu un noteiktu šīs 

vietnes apmeklētību, ļaujot mums uzlabot mūsu darbību. Google Analytics ir viens no izplatītākajiem 

un uzticamākajiem interneta vides analīzes rīkiem, kas palīdz mums saprast, kā šī vietne tiek izmantota 

un kā mēs varam to pilnveidot. Lai iegūtu sīkāku informāciju par Google Analytics sīkdatnēm, lūdzu, 

skatiet Google 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage


Analytics sīkdatņu izmantošanas dokumentācija. Ja nevēlaties, lai Google Analytics apkopotu Jūsu 

datus, Google Analytics šim nolūkam ir nodrošinājis Opt-out pārlūkprogrammas 

pievienojumprogrammu. 
 

Turklāt šajā vietnē tiek izmantotas arī sociālo plašsaziņas līdzekļu pogas un/vai spraudņi, kas ļauj 

izveidot savienojumu ar dažādiem sociālajiem tīkliem. Lai tie darbotos, sociālo plašsaziņas līdzekļu 

vietnes, izmantojot mūsu tīmekļa vietni, iestatīs sīkdatnes, kas var tikt izmantotas, lai uzlabotu Jūsu 

profilu viņu vietnē vai papildinātu informāciju, ko šīs vietnes apkopojušas dažādos nolūkos, kas 

izklāstīti šo vietņu privātuma politikās. 

 
Turklāt mēs izmantojam arī sīkdatnes vai līdzīgas trešo pušu tehnoloģijas, kas nodrošina interneta 

vides analīzes rīkus, kas ļauj mums apkopot iegūto statistiku par mūsu reklāmas kampaņu vai citu 

darbību efektivitāti. Šīs tehnoloģijas ļauj interneta vides analīzes rīku sniedzējiem iestatīt Jūsu ierīcē 

vai nolasīt no tās savas sīkdatnes vai citus identifikatorus, ar kuru palīdzību tie var apkopot informāciju 

par Jūsu tiešsaistes darbībām dažādās lietojumprogrammās, tīmekļa vietnēs vai citos izstrādājumos. 

 

4. KĀ VAR PĀRVALDĪT SĪKDATNES? 

Jūs varat kontrolēt un atspējot sīkdatņu izmantošanu, mainot pārlūkprogrammas iestatījumus. 
Piemēram, Jūs varat atspējot sīkdatņu izmantošanu vai atļaut visu sīkdatņu izmantošanu. Turklāt Jūs 
varat iestatīt, lai pārlūkprogramma dzēstu sīkdatnes pēc katras pārlūkprogrammas sesijas vai arī lai 
sīkdatnes tiktu dzēstas manuāli. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, atspējojot sīkdatņu izmantošanu, var 
pasliktināt vai pārtraukt mūsu tīmekļa vietnes funkciju darbību, un dažas funkcijas, iespējams, 
nedarbosies kā paredzēts. 

 
Lai iegūtu papildu norādījumus, lūdzu, skatiet savas pārlūkprogrammas palīdzības rokasgrāmatu. 

Turpmāk ir sniegti norādījumi sīkdatņu dzēšanu visizplatītākajās pārlūkprogrammās. Google 

Chrome 

Mozilla Firefox 

Internet Explorer 

Safari 

5. MŪSU KONTAKTINFORMĀCIJA 

Ja Jums rodas jautājumi par šo sīkdatņu politiku, lūdzu, sazinieties ar michael@silvercar.lv 
 

SIA Car Rental Service 

reģ., nr.: 40003056294 

Adrese: Ziemeļu iela 4, Mārupe, LV-1053 
Kontaktpersona: SIA Car Rental Service datu aizsardzības speciālists 
Mihails Kiselovs Kontaktinformācija: michael@silvercar.lv 

 

6. SĪKDATŅU POLITIKAS ATJAUNINĀJUMI 

Šī sīkdatņu politika tika publicēta 2019. gada 

17. decembrī.  Pēdējais atjauninājums: 2019. gada 

17. decembrī.  
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Mēs paturam tiesības laiku pa laikam atjaunināt šo sīkdatņu politiku. Jums par to tiks paziņot, 

piemēram, izvietojot paziņojumu mūsu tīmekļa vietnē, tomēr, lūdzu, regulāri pārlasiet šo sīkdatņu 

politiku, lai būtu drošs, ka esat iepazinies ar tās jaunāko versiju. 


