
Clean R sīkdatņu politika 
 

1. Vispārīgā informācija 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  “Clean R” , reģistrācijas Nr. 40003682818, 

juridiskā adrese: Vietalvas iela 5, LV-1009, Rīga, Latvija, elektroniskā pasta adrese: 

kc@cleanr.lv (turpmāk- Clean R), apņemas nodrošināt Clean R tīmekļa vietnes 

https://cleanr.lv/clean-r/ (turpmāk- vietne) un tās apmeklētāju personiskās 

informācijas drošību un viņu tiesību aizsardzību, apmeklējot vietni un iepazīstoties ar 

tās saturu.  

2. Kas ir sīkdatne? 

Sīkdatne ir neliels teksta fails jeb datne, kas tiek saglabāts lietotāja ierīcē, kad 

apmeklējat tīmekļa vietni, lai fiksētu informāciju par to, kā mājaslapas apmeklētājs 

ir izmantojis lapu, piemēram, kad pēdējo reizi to apmeklēja un kāda veida informāciju 

meklēja. Sīkdatnes liek vietnei kādu laiku atcerēties jūsu iestatījumus (lietotājvārdu, 

izvēlēto valodu u. tml.) līdz ar to, kad vienā apmeklējuma reizē pārlūkojat dažādas 

vietnes lapas, jums iestatījumi nav jānorāda atkārtoti.  

Sīkdatnes neidentificē konkrētu ierīces lietotāju un var iegūt informāciju tikai par 

mājaslapas lietošanas paradumiem, bet var izmantot arī tam, lai izveidotu anonīmu 

statistiku par mūsu vietņu pārlūkošanas pieredzi. 

Sīkdatnes glabāšanas ilgums ierīcē ir atkarīgs no sīkdatnei atvēlētā darbības termiņa 

un konkrētā interneta pārlūka iestatījumiem.  

Apmeklējot šo vietni, apmeklētājam tiek attēlota sīkdatņu josla ar ziņojumu par to, 

ka vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Nospiežot “Apstiprināt visas/Apstiprināt 

atzīmētās”, apmeklētājs apstiprina, ka ir iepazinies ar sīkdatņu izmantošanas 

noteikumiem, t.sk. informāciju par sīkdatnēm (to izmantošanas veidiem, 

izmantošanas mērķiem, trešo personu iesaistīšanu utt.), kā arī piekritis konkrētiem 

sīkdatņu izmantošanas iestatījumiem. Ja lietotājs noklikšķina uz opcijas piekrītu 

noteiktas kategorijas sīkdatnēm (poga “Apstiprināt atzīmētās”), tas nozīmēs, ka 

lietotājs ir piekritis visām tās kategorijas sīkdatnēm. Ja apmeklētājs noklikšķina uz 

opcijas “Atteikties”, tas nozīmē, ka apmeklētājs atsakās no visām sīkdatnēm, par 

kurām ir nepieciešams iegūt piekrišanu. 

3. Sīkdatņu veidošanas nolūks un tiesiskais pamats  

Sīkdatnes ir nepieciešamas, lai Clean R varētu iegūt informāciju par to, kā 

apmeklētāji izmanto vietnes, un lai Clean R varētu tās uzlabot un padarīt lietotāja 

pieredzi ērtāku. 

Clean R izmanto dažāda veida sīkdatnes, kas tiek izvietotas pēc noklusējuma 

(piemēram, "nepieciešamās" sīkdatnes), taču par atsevišķām sīkdatnēm, kas tiek 



izmantotas, piemēram, statistikas un reklāmas nolūkiem, Clean R prasa apmeklētāju 

piekrišanu. Sniedzot piekrišanu sīkdatņu joslā, kas tiek parādīta, kad apmeklējat 

vietni, jūs izvēlaties, vai atļaujat izmantot noteiktas sīkdatņu kategorijas. 

Attiecībā uz "nepieciešamajām" sīkdatnēm lietotāja piekrišana netiek prasīta, jo šīs 

sīkdatnes nodrošina pilnīgu un nepārtrauktu vietnes satura attēlošanu, lai jūs varētu 

saņemt atbilstošu digitālās pārlūkošanas un tiešsaistes lietošanas pieredzi. 

4. Sīkdatņu veidi 

Clean R tīmekļa vietnēs izmanto šādas sīkdatnes: 

• Sesijas jeb īslaicīgās sīkdatnes. 

Šīs sīkdatnes palīdz Clean R tīmekļa vietnēm identificēt, kā attiecīgās ierīces 

lietotājs pārvietojas pa tīmekļvietni, iegaumējot iepriekšējā lapā veiktās 

darbības, kā arī nodrošināt mājaslapas drošību un pamata funkcionalitāti. 

Tās tiek saglabātas ierīces atmiņā un pastāv tikai līdz brīdim, kad tiek aizvērta 

ierīces interneta pārlūkprogramma, t. i., sīkdatnes tiek izdzēstas pārtraucot 

sesiju konkrētajā vietnē vai gadījumā, kad iestājas sesijas noilgums jeb tā 

noteiktā periodā nav bijusi aktīva.  

• Pastāvīgās sīkdatnes. 

Pastāvīgās sīkdatnes identificē Jūs, kā mūsu tīmekļvietnes lietotāju un jums 

atgriežoties Clean R tīmekļvietnē palīdz atcerēties informāciju par Jums un 

par darbībām, kuras iepriekš esat veicis mājaslapā. Šī veida sīkdatnes tiek 

izmantotas, piemēram, lai analizētu mājaslapas lietotāju skaitu, vidējo laiku, 

kas pavadīts attiecīgajā mājaslapas sadaļā, kā arī to, kā esat nokļuvis 

mājaslapā un kā tā tiek lietota. Analizējot iegūtos datus, iespējams veikt 

uzlabojumus mājaslapas darbībā. 

Šāda veida sīkdatnes tiek saglabātas jūsu ierīcē ar, kuru apmeklējat Clean R 

tīmekļvietni un netiek dzēstas, kad tiek aizvērta ierīces interneta 

pārlūkprogramma, bet tiek saglabātas uz iepriekš definētu konkrētu laika 

periodu, atkarībā no sīkdatnes veida. 

• Pirmās puses sīkdatne. 

Pirmās puses sīkdatne ir tā, ko izveido Clean R tīmekļvietne  un tā nekopīgo 

informāciju ar citām vietnēm vai reklamēšanas partneriem. Šāda veida 

sīkdatni ir, iespējams, atpazīt pēc Clean R tīmekļvietnes domēna nosaukuma. 

• Trešās puses sīkdatne 

Trešās puses sīkdatnes, piemēram, Google vai YouTube, ir sīkdatnes no 

tīmekļvietnēm, kas nepieder Clean R. Šādu vietņu domēna nosaukumi atšķiras 

no Clean R tīmekļvietnes domēna. Trešās puses sīkdatnes arī var tikt 



saglabātas jūsu ierīcē, no kuras pārlūkojat Clean R tīmekļvietni. Lai iepazītos 

ar šo trešo pušu sīkdatņu pārvaldības politiku, Jums ir jāapmeklē attiecīgās 

trešo pušu vietnes. 

5. Vietnē lietoto sīkdatņu saraksts: 

Nepieciešamās sīkdatnes 

Nepieciešamās sīkdatnes ir būtiskas un tās jums ļauj piekļūt dažādām tīmekļa vietnes 

daļām. Šīs sīkdatnes tiek saglabātas jūsu datorā, viedtālrunī, planšetdatorā vai citā 

ierīcē vietnes apmeklējuma un pārlūkošanas laikā vai noteiktā laika periodā. Tās tiek 

iestatītas, reaģējot uz jūsu darbībām, kas ir uzskatāmas par pakalpojuma 

pieprasīšanu, piemēram, privātuma preferenču iestatīšana, pierakstīšanās vai 

veidlapu aizpildīšana. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes darbībai, tāpēc 

tās nevar izslēgt, un tādēļ lietotāja piekrišana šai sīkdatņu kategorijai netiek prasīta. 

Preferences sīkdatnes 

Preferences sīkfaili ļauj tīmekļa  vietnei atcerēties informāciju, kas maina veidu, kā 

vietne darbojas vai izskatās, piemēram, ieteicamo valodu vai reģionu, kurā 

atrodaties. 

Statistikas sīkdatnes 

Statistikas sīkdatnes ļauj uzskaitīt apmeklējumu skaitu un avotus, lai mēs varētu 

izmērīt un uzlabot savas tīmekļa vietnes darbību. Tās mums palīdz saprast, kuras 

lapas ir visiecienītākās un kuras tiek izmantotas visretāk, kā arī to, kā apmeklētāji 

pārvietojas mūsu vietnē. Ja atteiksieties no šo sīkdatņu izmantošanas, jūsu 

apmeklējums netiks iekļauts mūsu statistikā, bet vienlaikus neierobežos jūsu 

darbības mūsu tīmekļa vietnē. 

Mārketinga sīkdatnes 

Mērķauditorijas atlases sīkdatnes jeb mārketinga sīkdatnes tiek izmantotas, lai 

identificētu jums vēlamo saturu šajā tīmekļa vietnē un sniegtu jums vispiemērotāko 

informāciju par mūsu produktiem un pakalpojumiem, uzlabotu mūsu satura 

pielāgošanu un paplašinātu jūsu darbību mūsu vietnē. Šīs sīkdatnes var tikt 

izmantotas mūsu reklāmas kampaņu vajadzībām trešo pušu tīmekļa vietnēs. Ja jūs 

piekrītat šo sīkdatņu izmantošanai, mēs varam saņemt arī informāciju par mūsu 

uzticamo partneru tīmekļa vietnēm, kurās jūs esat reaģējuši uz mūsu reklāmām. Ja 

atteiksieties no šo sīkdatņu izmantošanas, jums tiks piedāvātas vispārīgas un  

nepersonalizētas reklāmas. 

6. Informācija par to, kā varat kontrolēt par sevi ievāktās sīkdatnes 

Informācija par personas doto piekrišanu sīkdatņu izveidei 

Apmeklējot šo vietni, lietotājam tiek attēlots logs ar ziņojumu par to, ka vietnē tiek 

izmantotas sīkdatnes. Ja Jūs noklikšķināsiet uz opcijas “Apstiprināt visas”, tas 



nozīmēs, ka esat piekritis visām sīkdatnēm, kas atrodas tīmekļa vietnē un Jūs 

apstiprināt, ka esat iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm, to izmantošanas 

nolūkiem, gadījumiem, kad informācija tiek nodota trešajām personām. 

Sīkdatņu noraidīšana 

Šādas izmaiņas/izvēle var ietekmēt tīmekļa vietnes funkcionalitāti, un tā dēļ jums var 

nebūt iespējams iegūt personalizētus piedāvājumus vai reklāmas.  

Ja vēlaties, lai jūsu ierīcē netiktu izmantotas sīkdatnes, jūs varat pārvaldīt sīkdatņu 

izvēles atzīmējot to tīmekļa vietnē izmantotajā sīkdatņu sarakstā sadaļā “Apstiprināt 

atzīmētās/Atteikties”.  

Vairāk informācijas par to, kā konfigurēt savas ierīces interneta pārlūkprogrammu, 

jūs varat atrast zemāk norādītajās Interneta pārlūkprogrammu mājaslapās: 

• Chrome: Google Chrome Help Center, 

• Firefox: Cookies – Information that websites store on your computer, 

• Safari: Manage cookies and website data using Safari, 

• Edge: Microsoft Edge, browsing data, and privacy, 

• Opera: Security and Privacy in Opera (Referrals, redirections, and cookies). 

Plašāk par sīkdatņu izmantošanas ierobežošanu un dzēšanu lasiet šeit: 

https://www.aboutcookies.org/. 

Sīkdatņu bloķēšana 

Jebkurā brīdī varat mainīt to, kādas sīkdatnes ļaujat mums izmantot, vai atteikties 

no sīkdatņu izmantošanas. Jūs varat atteikties no visām sīkdatnēm, izņemot 

"nepieciešamās". 

Ja vēlaties dot piekrišanu vai atsaukt/mainīt savu piekrišanu statistikas un 

mārketinga sīkdatnēm, noklikšķiniet uz attiecīgās pogas: 

 
 

 
7. Politikas izmaiņas 

Uzņēmumam ir tiesības jebkurā brīdī izmainīt šo sīkdatņu politiku. Visas izmaiņas 

sīkdatņu izmantošanas politikā tiks publicētas https://cleanr.lv/clean-r/.  

  

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
https://support.apple.com/lv-lv/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.microsoft.com/lv-lv/windows/microsoft-edge-p%C4%81rl%C5%ABko%C5%A1anas-dati-un-konfidencialit%C4%81te-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd
https://blogs.opera.com/news/2015/08/how-to-manage-cookies-in-opera/
https://www.aboutcookies.org/
https://cleanr.lv/clean-r/

