Sīkdatņu izmantošana

Sīkdatņu izmantošanas politika

Lai uzlabotu medtaxi.lv funkcionalitāti un pielāgotu to jūsu lietošanas paradumiem, kā arī 

lai iegūtu statistiku par lietotāju veiktajām darbībām, mēs tīmekļa vietnē izmantojam 

sīkdatnes.

Kas ir sīkdatnes un kā tās darbojas?

Sīkdatnes ir nelieli teksta faili, ko jūsu dators vai mobilā ierīce saglabā apmeklējot tīmekļa 

vietni. Nākamreiz, kad atkal apmeklēsiet medtaxi.lv, pārlūkprogramma atcerēsies jūsu 

darbības un daļu no tām paveiks jūsu vietā, piemēram, izvēlēsies valodu.

Kādas sīkdatnes tiek izmantotas?

Lai uzlabotu tīmekļa vietnes funkcionalitāti un atvieglotu lietošanu, tiek izmantoti šādi 

sīkdatņu veidi:
1. Sesijas sīkdatnes:
Tās ir pagaidu sīkdatnes, kuras tiek saglabātas tikai tik ilgi, kamēr jūs neaizverat
pārlūkprogrammu. Sesijas sīkdatnes palīdz atcerēties, ko jūs esat izvēlējies
iepriekšējā lapā, lai nevajadzētu atkārtoti ievadīt informāciju.
2. Pastāvīgās sīkdatnes:
Šīs sīkdatnes identificē jūs kā unikālu lietotāju, un, atgriežoties tīmekļa vietnē,
palīdz atcerēties informāciju par darbībām, kuras jūs iepriekš esat veicis.
3. Sekošanas sīkdatnes:
Šīs sīkdatnes tiek izmantotas tīmekļa vietnes apskates statistikai.
4. Trešo personu sīkdatnes:
Tīmekļa vietnē tiek izmantotas trešo personu, piemēram, uzņēmuma Google,
sīkdatnes, lai apkalpotu reklāmas un optimizētu mārketinga komunikāciju.
5. Citu tīmekļa vietņu sīkdatnes
Tīmekļa vietnes var saturēt saites uz citām tīmekļa vietnēm. Tomēr, ja izmantojat
latvenergo.lv, ir jāņem vērā, ka mums nav nekādas kontroles pār citām tīmekļa
vietnēm. Šī iemesla dēļ mēs nevaram uzņemties atbildību par jebkādas
informācijas aizsardzību un konfidencialitāti, kuru Jūs sniedzat, apmeklējot šādas
vietnes, kā arī uz šīm vietnēm neattiecas šis paziņojums. Jums ir jāievēro
piesardzība un jāapskata attiecīgās tīmekļa vietnes paziņojums par
konfidencialitāti vai privātumu.

Kā ierobežot sīkdatņu saglabāšanu vai noņemt sīkdatnes?

Ja jūs vēlaties ierobežot (neatļaut) sīkdatņu saglabāšanu vai dzēst saglabātās sīkdatnes, to 

ir iespējams izdarīt, izmantojot pārlūkprogrammas iestatījumus vai citādā veidā. Plašāka 

informācija: https://www.aboutcookies.org/ vai 

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Ierobežojot (neatļaujot) sīkdatnes, atsevišķi tīmekļa vietnes servisi nevarēs darboties 

pilnvērtīgi.


Politikas izmaiņas

"medtransports" ir tiesības jebkurā brīdī izmainīt šo sīkdatņu politiku. Visas izmaiņas Sīkdatņu 

izmantošanas politikā tiks publicētas medtransports.lv

