
   

SĪKDATŅU POLITIKA 

 
 
 
Spēkā stāšanās datums: 09/11/2020 

Pēdējo reizi atjaunināts: 23/09/2021 

 

 

Šī politika apraksta sīkdatņu izmantošanu FINCI UAB (turpmāk - FINCI) vietnē www.finci.com 

 

Lai mēs varētu izmantot jūsu personas datus, lūdzu, izlasiet mūsu Privātuma politiku. 

 

Mēs izmantojam sīkdatnes un līdzīgas tehnoloģijas, lai sniegtu jums personalizētu informāciju par 

mūsu produktiem un pakalpojumiem un uzlabotu vietnes www.finci.com darbību.  

Pirmo reizi apmeklējot vietni www.finci.com, jūs esat aicināti izvēlēties, kuras sīkdatnes jūs piekrītat 

saglabāt savā ierīcē un turpmāk izmantot saskaņā ar šo Sīkdatņu Politiku. Sīkdatnes tiek saglabātas 

jūsu tīmekļa pārlūkprogrammas (piemēram, Microsoft Edge, Chrome, Firefox, Opera) failu krātuves 

mapē apmeklētāja galalietotāja ierīcē. Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu izvēli un mainīt 

sīkdatņu iestatījumus. 

FINCI patur tiesības pēc saviem ieskatiem mainīt šo Sīkdatņu Politiku. Jūs vienmēr varat atrast šīs 

Sīkdatņu Politikas jaunāko versiju FINCI vietnē www.finci.comun periodiski pārbaudīt, vai tajā nav 

izmaiņas. Ja pēc izmaiņu publicēšanas jūs turpināsiet izmantot un/vai piekļūt vietnei, tas automātiski 

nozīmēs šo izmaiņu pieņemšanu. Sākot lietot jaunas sīkdatnes, jūs tiksiet aicināti vēlreiz pārskatīt 

informāciju par sīkdatnēm un izvēlēties, kuras sīkdatnes jūs piekrītat vai kuras nepiekrītat izmantot. 

Šīs Sīkdatņu Politikas mainītā vai atjauninātā versija stājas spēkā, kad tā tiek publicēta FINCI vietnē 

www.finci.com. 

 

Kas ir sīkdatnes un līdzīgas tehnoloģijas? 

Sīkdatnes ir mazi, bieži šifrēti burtu un ciparu faili, kas tiek saglabāti pārlūkprogrammas direktorijos vai 

datora, elektroniskās ierīces cietajā diskā, kad apmeklējat vietni vai lietojat lietojumprogrammas. 

Sīkdatnes tiek izmantotas, lai tīmekļa vietnes un lietojumprogrammas darbotos efektīvāk un veiktu 

noteiktas funkcijas, piemēram, saglabātu informāciju par jūsu vēlmēm un sniegtu mums statistisko 

informāciju. Tās palīdz mums sniegt jums labāku pieredzi pārlūkošanas laikā, kā arī palīdz uzlabot 

mūsu vietni un lietojumprogrammas.  

Šajā Sīkdatņu Politikā mēs skaidrojam, kā un kāpēc mēs izmantojam sīkdatnes un ko katra no tām 

dara.                    

 

FINCI izmanto šādu veidu sīkdatnes: 

• sesijas sīkdatnes - pagaidu sīkdatnes, kas tiek izdzēstas, aizverot pārlūkprogrammu.  

• pastāvīgās sīkdatnes - pastāvīgās sīkdatnes paliek jūsu ierīcē līdz brīdim, kad tās tiek izdzēstas vai 

pienāk to lietošanas beigu datums. 

https://www.finci.com/lv
https://www.finci.com/lv/juridiska-informacija
https://www.finci.com/lv
https://www.finci.com/lv


• pirmās puses sīkdatnes - sīkdatnes, ko saglabā tieši mūsu vietne. Tas ļauj mums apkopot analīzes 

datus, atcerēties valodas iestatījumus un veikt citas noderīgas funkcijas, kas palīdz nodrošināt labu 

lietotāja pieredzi. 

• trešo pušu sīkdatnes - sīkdatnes, ko izveido trešās puses, piemēram, Google, lai sekotu tīmekļa 

vietnes aktivitātēm, kā vietnes apmeklējuma sesijas ilgumam, atlēcienu līmenim, personām, kuras 

izmanto tīmekļa vietni, kā arī gūtu informāciju par datplūsmas avotu. 

 

Tālāk aicinām iepazīties ar informāciju par  mūsu izmantotajām s sīkdatnēms un pamatojumiem  to 

izmantošanai. 

 

Mūsu izmantotās sīkdatnes: 

 

FINCI vietnē www.finci.com mēs izmantojam trīs sīkdatņu grupas: 

 

1. Stingri nepieciešamās sīkdatnes: 

Šīs sīkdatnes ir noteikti nepieciešamas, lai sniegtu jums pieejamos pakalpojumus un izmantotu 

dažas to funkcijas. Tā kā šīs sīkdatnes ir absolūti nepieciešamas, lai droši sniegtu mūsu 

pakalpojumus, jūs nevarat no tām atteikties, neietekmējot mūsu mājas lapas darbību. Jūs varat tās 

bloķēt vai izdzēst, mainot pārlūkprogrammas iestatījumus. 

 

 

Sīkdatnes 

nosaukums 

Sīkdatnes 

veids 
Kāpēc mēs to izmantojam Derīgums 

XSRF-TOKEN 
Pirmās puses 

sīkdatnes 

Sīkdatne tiek izmantota drošības 

nolūkos. 
2 stundas 

finci_session 
Pirmās puses 

sīkdatnes 

Sīkdatne tiek izmantota vienas 

apmeklētāja sesijas izsekošanai. 
2 stundas 

 

 

2. Analītiskās sīkdatnes: 

Analītiskās sīkdatnes ļauj mums saskaitīt apmeklējumus un datplūsmas avotus, lai mēs varētu 

izmērīt un uzlabot mūsu vietnes veiktspēju. Tās palīdz mums uzzināt, kuras vietnes lapas ir 

vispopulārākās un vismazāk populāras, kā arī sekot apmeklētāju kustībai  vietnē. Ja jūs 

noraidīsiet šīs sīkdatnes, jūsu apmeklējums netiks iekļauts mūsu statistikā. 
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Sīkdatnes 

nosaukums 

Sīkdatnes 

veids 
Kāpēc mēs to izmantojam Derīgums 

_gid 
Pirmās puses 

sīkdatnes 

Šo sīkdatni instalē Google Analytics. 

Sīkdatne tiek izmantota, lai saglabātu 

informāciju par to, kā apmeklētāji 

izmanto vietni, un palīdz izveidot 

analītisku pārskatu par vietnes 

darbību. Savāktie dati, tostarp 

apmeklētāju skaits, no kurienes viņi ir 

nākuši un apmeklētās lapas, ir 

anonīmi.. 

1 diena 

_gat_UA-

202587780-1 
Pirmās puses 

Šī ir Google Analytics iestatīta raksta 

tipa sīkdatne, kuras nosaukuma raksta 

elementā ir ietverts tā konta vai vietnes 

unikālais identifikācijas numurs, uz 

kuru tas attiecas. Tas ir sīkdatņu _gat 

variants, kas tiek izmantots, lai 

ierobežotu Google reģistrēto datu 

apjomu vietnēs ar lielu datplūsmu. 

1 minūte 

_ga_ 

SXZGW5XRE2 
Pirmās puses Šo sīkdatni instalē Google Analytics. 2 gadi 

_ga Pirmās puses 

Šo sīkdatni instalē Google Analytics. 

Sīkdatne tiek izmantota, lai apkopotu  

apmeklētājus, sesijas, kampaņu datus 

un izsekotu vietnes lietojumu tās 

analīzes pārskatam. Sīkdatnes 

saglabā informāciju anonīmi un piešķir 

nejauši ģenerētu numuru, lai 

identificētu unikālos apmeklētājus. 

2 gadi 

visitor_id Pirmās puses 

Šo Pardot uzstādīto sīkdatni izmanto 

apmeklētāju identificēšanai  - sīkdatnē 

ir unikāls konta ID un identifikators, kas 

iegūts no vietnē ievietotā Pardot 

izsekošanas koda. 

nekad 

 

 

 

 



3. Mērķa sīkdatnes 

Mērķa sīkdatnes tiek izmantotas atkārtotam mārketingam, lai apzinātu jūsu satura preferences šajā 

vietnē un lai sniegtu jums visatbilstošāko informāciju par mūsu produktiem un pakalpojumiem, kā 

arī lai uzlabotu mūsu mērķauditorijas atlasi un uzlabotu jūsu darbības mūsu vietnē. Ja jūs noraidīsiet 

šīs sīkdatnes, jūs redzēsiet vispārīgākas un mazāk personalizētas reklāmas. 

Ieviestie tagi apmeklētāja pārlūkprogrammā izveido unikālu pārlūkprogrammas sīkdatni un ļauj 

apkopot šādus sīkfailus: metadatus, piemēram, IP adresi, laika zīmogu un lapas notikumus. Šis 

tags ir atvieglots JavaScript kods, ko mēs pievienojam vietnēm, lai iespējotu padziļinātu pārskatu 

sniegšanu par kampaņām un palīdzētu mums gūt priekšstatu  par mūsu vietnes apmeklētājiem. 

Mēs to izmantojam, lai uzskaitītu reklāmas guvumus, atkārtoti atlasītu vietnes apmeklētājus un 

iegūtu papildu ieskatu par dalībniekiem, kuri mijiedarbojas ar mūsu reklāmām. 

 

Sīkdatnes 

nosaukums 

Sīkdatnes 

veids 

Kāpēc mēs to izmantojam Derīgums 

Facebook  

pixel 
Trešās puses 

Facebook Pixel ir koda daļa, kas 

ievietota FINCI vietnes kodā. To 

izmanto, lai noteiktu  lietotāju 

uzvedības modeļus vietnē to tālākai 

nodošanai Facebook, kas savukārt  

ļautu mūsu reklāmām parādīties 

klientiem, kuri ir apmeklējuši mūsu 

vietni. 

180 dienas 

LinkedIn Insight 

Tag 
Trešās puses 

LinkedIn Insight Tag ir atvieglota 

JavaScript koda daļa, kas tiek 

pievienota FINCI vietnes kodam, lai 

iespējotu padziļinātu kampaņu 

pārskatu sniegšanu un gūtu izpratni  

par vietnes apmeklētājiem. To var 

izmantot, lai izsekotu reklāmguvumus, 

atkārtoti atlasītu vietnes apmeklētājus 

un gūtu papildu izpratni  par 

dalībniekiem, kuri mijiedarbojas ar 

mūsu reklāmām. 

120 dienas 

Google Ads Tag 

(includes 

Youtube) 

Trešās puses 

Koda daļa, kas ir ievietota FINCI 

vietnes kodā, tiek izmantota, lai mūsu 

vietnē iestatītu mērķauditorijas avotu, 

kas palīdz mums sasniegt mūsu 

vietnes apmeklētājus. Vispārējais 

vietnes tags ir tīmekļa tagu bibliotēka 

Google vietņu mērīšanai, 

reklāmguvumu uzskaitei un 

produktiem, kas izmanto jūsu datu 

540 dienas 



 

segmentus. Tas ir koda bloks, kas 

pievieno mūsu vietnes apmeklētājus 

mūsu datu segmentiem, ļaujot mums 

mērķēt reklāmas uz šiem 

apmeklētājiem. 

Adform Tag Trešās puses 

Koda daļa, kas tiek ievietota FINCI 

vietnes kodā un tiek izmantota, lai 

izsekotu klikšķus uz vietnes pogām vai 

saitēm. 

120 dienas 

Google Tag 

Manager 
 

Organizatorisks rīks, kas ļauj 

centralizēti un caur lietotāja interfeisu 

iekļaut un pārvaldīt vietņu tagus. 

 

Google Search 

Console 
 

Palīdz mums uzraudzīt, uzturēt un 

pamanīt nepilnības mūsu vietnes 

Google meklēšanas rezultātos. 

 

 

 

 

Sīkdatņu pārvaldīšana vai dzēšana  

Sākot izmantot mūsu vietni www.finci.com, jūs varat izvēlēties, kuru sīkdatņu grupu atļaujat 

izmantot. Izmaiņas var veikt arī vietnes izmantošanas laikā, proti, jūs vienmēr varat mainīt savas 

iepriekšējās izvēles. Jūs varat pārvaldīt sīkdatņu preferences, noklikšķinot uz  “Pārvaldīt sīkdatņu 

preferences” 

Tāpat jūs varat pārvaldīt savas izvēlnes, mainot ierīces pārlūkprogrammas iestatījumus, lai atteiktos 

no visu vai dažu sīkdatņu izmantošanas. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, dzēšot vai noraidot sīkdatnes, 

iespējams, nevarēsiet izmantot visas mūsu vietnes  iespējas vai funkcijas. Lūdzu, noklikšķiniet uz 

šīm saitēm, lai pielāgotu pārlūkprogrammas iestatījumus: 

 

Google Chrome 

Safari 

Mozilla Firefox 

Samsung Internet 

Opera 

 

Ja esat ES rezidents :  

Lai iegūtu papildinformāciju par sīkdatņu pārvaldību, lūdzu, apmeklējiet www.youronlinechoices.eu, kur 

atradīsiet papildu informāciju par uzvedības reklāmu un tiešsaistes privātumu. Vairāk informācijas par 

sīkdatnēm: www.allaboutcookies.org 

https://www.finci.com/lv/sikdatnu-iestatijumi
https://www.finci.com/lv/sikdatnu-iestatijumi
https://support.google.com/chrome/answer/95647
https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
https://support.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/view-cookies-in-microsoft-edge-a7d95376-f2cd-8e4a-25dc-1de753474879
https://www.samsung.com/uk/support/mobile-devices/what-are-cookies-and-how-do-i-enable-or-disable-them-on-my-samsung-galaxy-device/
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
http://www.youronlinechoices.eu/
http://www.allaboutcookies.org/

