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SĪKDATŅU POLITIKA 

Spēkā no 2023. gada 1. janvāra 

“SOLLO LV” SIA (Reģistrācijas Nr.40103762043), juridiskā adrese: Maskavas iela 257, Rīga, LV-1019, Latvija (turpmāk tekstā 
– Sabiedrība vai mēs) apliecinām, ka mums rūp Jūsu privātums un mēs apņemamies nodrošināt 
vietnes https://mans.sollo.lv/ un tās apakšdomēnu (turpmāk – Vietne) apmeklētāju (turpmāk – Jūs) personiskās 
informācijas drošību un tiesību aizsardzību, kas attiecas uz sīkdatņu izmantošanu Vietnē. 

Apmeklējot interneta Vietni, Jūs dodat savu piekrišanu sīkdatņu saglabāšanai interneta vietnes apmeklētāja gala iekārtā un 
to turpmākai izmantošanai atbilstoši šai Sīkdatņu politikai (turpmāk – Politika). 

Lūdzam Jūs ņemt vērā, ka Sabiedrība vai Sabiedrības pilnvaroti pakalpojumu sniedzēji izmanto dažādas tehnoloģijas datu 
glabāšanai un analīzei, lai padarītu Vietnes lietošanu Jums ērtāku un drošāku, un piedāvātie pakalpojumi ir atbilstošāki, līdz 
ar ko šī Politika periodiski var tikt grozīta. Vietnes apmeklētāja pienākums ir regulāri pārbaudīt šīs Vietnes saturu, lai 

iepazītos ar jebkuriem Politikas atjauninājumiem vai tajā veiktajām izmaiņām. 

Šī Politika sniedz informāciju par Vietnē izmantotajām tehnoloģijām un Jūsu tiesībām attiecībā uz tām. 

 

1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SĪKDATNĒM 

Sīkdatnes - kas tās ir? 

Kad Jūs apmeklējat mūsu Vietni, mēs vēlamies nodrošināt saturu un funkcijas, kas ir pielāgotas Jūsu vajadzībām un lai viss 

darbotos korekti, ir nepieciešams ievākt noteiktu pamatinformāciju par lietotājiem. Šim nolūkam tiek izmantotas sīkdatnes 

(angliski - Cookies) – sīki teksta faili, kas tiek izvietoti apmeklētāju ierīcēs un glabāti lietotāju pārlūkprogrammās. Sīkdatnes 
satur pamatinformāciju par to, kādā veidā Jūs izmantojat Vietni. Pārlūkprogramma atsūta šīs sīkdatnes atpakaļ mūsu Vietnei 
katru reizi, kad Jūs to apmeklējat, tādējādi atpazīstot Jūsu ierīci (datoru, planšeti, mobilo tālruni un tml.). 

Sīkdatnes pilda dažādas funkcijas, kas interneta lietošanu padara interaktīvāku un ērtāku. Piemēram, sīkdatnēs tiek 
saglabāti lietotāja iestatījumi bieži apmeklētajās vietnēs, reģistrētā lietotāja identifikators u.c. Tas palīdz efektīgāk pārlūkot 
dažādas Vietnes sadaļas.  

Izmantojot sīkdatnes, tiek apstrādāti interneta vietnes lietošanas vēstures dati, diagnosticētas problēmas un trūkumi 
Vietnes darbībā, ievākta lietotāju paradumu statistika, kā arī tiek nodrošināta Vietnes funkcionalitātes pilnīga un ērta 
izmantošana. 

Sīkdatnes ļauj Vietnei saglabāt šādus datus: 

•  savienojuma dati (savienojošās ierīces IP adrese, savienojuma laiks, pilsēta, no kuras izveidots savienojums); 

•  pārlūka tips; 
•  demogrāfija (vecuma grupa, dzimums, profesionālais vai ģimenes stāvoklis); 
•  dati par to, kā Jūs pārlūkojat Vietni (kuras Vietnes lapas apmeklējat utt.). 

Sīkdatnes palīdz mums identificēt Jūs kā iepriekšēju apmeklētāju Vietnē, saglabāt Jūsu Vietnes apmeklējuma vēsturi un 
attiecīgi pielāgot saturu, lai paātrinātu meklēšanu Vietnē, lai izveidotu ērtu un draudzīgu Vietnes vidi, lai pasniegtu to Jums 

efektīvāk. Sīkdatnes arī palīdz nodrošināt netraucētu Vietnes darbību, ļauj pārraudzīt Vietnes apmeklējumu ilgumu un 
biežumu un apkopot statistikas informāciju par Vietnes apmeklētāju skaitu. 

Sīkdatņu izmantošana ir izplatīta vietņu pārlūkošanas prakse, kas arī atvieglo Vietnes izmantošanu. 

Kāpēc mēs izmantojam sīkdatnes? 

Ar sīkdatnēm mēs cenšamies: 

• nodrošināt efektīvu un drošu Vietnes darbību; mēs izmantojam sīkdatnes, lai atbalstītu mūsu drošības funkcijas, 
kas palīdz atklāt un identificēt pārkāpumus mūsu Vietnē; 

• nodrošināt visu Vietnes funkciju pareizu darbību; 
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• uzlabot Vietnes darbību; uzraugot sīkdatņu izmantošanu, mēs varam uzlabot Vietnes un elektronisko pakalpojumu 
darbību, attīstīt esošos pakalpojumus, uzlabot funkcionalitāti; analizēt veiktspēju, kad apmeklējat mūsu Vietni no 

citām vietnēm, citām ierīcēm; 

• identificēt Vietnes apmeklētāju atgriešanos; 

• analizēt apmeklētāju ieradumus, lai Vietnes darbība būtu ērta, efektīva un atbilstu Jūsu vajadzībām un cerībām, 
piemēram, nodrošinot, ka Jūs viegli varat atrast visu, ko meklējat; 

• izmērīt uz mūsu Vietni nosūtītās informācijas un datu plūsmu; mēs izmantojam sīkdatnes, lai apkopotu statistiku 
par lietotāju skaitu, kuri apmeklējuši Vietni, un elektronisko pakalpojumu izmantošanu; 

• mērķtiecīgs mārketings, reklāma; Izmantojot sīkdatnes, mēs varam apkopot informāciju, lai sniegtu reklāmu vai 
saturu konkrētam pārlūkam, izveidojot dažādas mērķa grupas; mēs varam izmantot sīkfailus, lai rādītu atbilstošas 
reklāmas gan mūsu Vietnē, gan ārpus tās. 

Kā sīkdatnes tiek izmantotas reklāmas nolūkos? 

Reklāmas sīkfaili un citas tehnoloģijas (piemēram, pikseļi un tagi) palīdz mums nodrošināt efektīvākus reklāmas 
ziņojumus. Tie arī palīdz mums nodrošināt pētījumus un ziņojumus reklāmdevējiem, izprast un uzlabot mūsu pakalpojumus 
un uzzināt, kad saturs Jums tika parādīts. 

 

2. VIETNĒ IZMANTOTĀS SĪKDATNES 

Katru reizi, kad apmeklējat mūsu Vietni, var tikt izveidoti ilgtermiņa sīkfaili, kas paliek Jūsu datorā pēc atteikšanās un tiks 
izmantoti, kad atkārtoti apmeklējat mūsu Vietni; tie ir derīgi un netiek izdzēsti, kad pārtraucat pārlūkot Vietni, un/vai 

īstermiņa (sesijas) tipa sīkfaili, kuru derīguma termiņš beidzas un tiek dzēsti, kad pārtraucat pārlūkot Vietni. 

Visas mūsu izmantotās sīkdatnes tiek izmantotas tikai ar Jūsu iepriekšēju piekrišanu, izņemot nepieciešamās tehniskās 
sīkdatnes. Jūs varat izteikt savu piekrišanu, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” sīkfailu joslā, kas parādās Vietnes lapas 

apakšdaļā. Pirms piekrītat, jūs varat izvēlēties, kāda veida sīkdatnes vēlaties saglabāt. 

Zemāk mēs esam uzskaitījuši Vietnē izmantotās sīkdatnes pēc to veida, apraksta, izveides brīža, savāktajiem datiem un 
derīguma termiņa. 

Sīkdatņu veidi 

Mūsu Vietnē var izmantot šāda veida sīkdatnes: 

Nepieciešamās tehniskās sīkdatnes 

Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas Vietnei, lai jūs varētu pārlūkot un izmantot Vietnes funkcijas, piemēram, sesijas laikā 
iegaumēt veidlapās ievadīto informāciju, piekļūt mūsu Vietnes drošajām vietām. Bez šīm sīkdatnēm nebūtu iespējams 
sniegt noteiktus Vietnes pakalpojumus vai arī tas nedarbotos tik gludi, kā vajadzētu. Šī iemesla dēļ nav iespējams atteikt 

nepieciešamās tehniskās sīkdatnes. 

Sīkdatnes 
nosaukums 

Sīkdatņu veids Apraksts Radīšanas brīdis 
Derīguma 
termiņš 

Izmantotie dati 

sollo.sid Nepieciešamās 
Sīkdatne, ko izmanto 
lietotāja sesijas uzturēšanai 

Pēc veiksmīgas 
pieteikšanās vietnē 
un/vai veiksmīgas 
reģistrēšanās vietnē 

1 stunda 
Unikāls 
identifikators 

CookiesLawInfo-

Consent 
Nepieciešamās 

Sīkdatne ko izmanto, lai 

saglabātu Jūsu piekrišanu 
sīkfailu glabāšanai 

Pēc ieiešanas vietnē 1 gads - 

Cookielawinfo-

checkbox-

analytical 

Nepieciešamās 

Sīkdatne, ko izmanto, lai 
saglabātu piekrišanu 
analītisko sīkfailu 
ierakstīšanai 

Pēc ieiešanas vietnē 1 gads - 
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cookielawinfo- 

checkbox- 

necessary 

 

Nepieciešamās 

Sīkdatne, ko izmanto, lai 
saglabātu piekrišanu 
būtisku sīkfailu ierakstīšanai 

Pēc ieiešanas vietnē 1 gads - 

viewed_cookie_ 

policy 

 

Nepieciešamās 

Sīkdatne, ko izmanto, lai 
saglabātu sīkfailu 
informācijas parādīšanu 

Pēc ieiešanas vietnē 1 gads - 

 

 

Analītiskās sīkdatnes 

Analītiskie sīkfaili mums parāda, vai jūs jau esat apmeklējis vietni. Šīs sīkdatnes palīdz mums izsekot lietotāju skaitu un viņu 
apmeklējumu biežumu. Šīs sīkdatnes apkopo informāciju par Vietnes izmantošanu un palīdz uzlabot Vietnes 
darbību. Piemēram, analītiskās sīkdatnes var norādīt, kuras lapas tiek visbiežāk apmeklētas, var palīdzēt reģistrēt problēmas 
vietnē un tā tālāk. 

Sīkdatnes 
nosaukums 

Sīkdatņu 
veids 

Apraksts Radīšanas brīdis 
Derīguma 
termiņš 

Izmantotie dati 

_ga 

_ga_BXTK1B 

G05C 

_ga_SQ4692 

PH7R  

Analītiskās 
Google Analytics sīkfaili, 
lai atšķirtu lietotājus. 

Pēc ieiešanas 
vietnē 

13 mēneši 

Unikāls identifikators. 
Ja lietotājs ir pieteicies Google 

kontā, tiek atpazīta IP adrese, 

lietotāja personas dati: vārds, 
dzimums utt. 

 

 

Trešās puses sīkfaili un spraudņi (angliski: Plug-in ) 

Dažas no reklāmām, kuras Jūs redzat Vietnē, nodrošina citas trešās puses. Šīs trešās puses izmanto savus sīkfailus, lai 
analizētu, cik cilvēku redzēja konkrēto reklāmu vai cik daudz cilvēku to redzēja vairāk nekā vienu reizi. Uzņēmumiem, kas 
izveido un izmanto šādas sīkdatnes, ir sava politika, un mums nav ietekmes uz šādu sīkdatņu izveidi vai glabāšanu. Citi trešo 
pušu sīkfaili un spraudņi - dažās vietnes lapās citas struktūras (piemēram, sociālo tīklu operatori) var arī izmantot savus 
sīkfailus, lai pielāgotu jūsu izveidotās lietojumprogrammas. Mēs iegūstam šo sīkfailu apkopoto un pārsūtīto informāciju to 
vākšanas un nosūtīšanas laikā kopā ar to īpašniekiem kā kopīgiem kontrolieriem, taču mēs nekontrolējam un neesam 
atbildīgi par to, kā viņi apstrādās un izmantos jūsu informāciju nākotnē. Sīkdatņu darbības specifikas dēļ mums nav 
piekļuves šo sīkfailu pārsūtītajai informācijai, tāpat kā citām vienībām nav piekļuves mūsu iestatīto sīkfailu savāktajai 
informācijai. 

Mūsu vietne izmanto šādus trešo pušu sīkfailus un/vai spraudņus : 

•  Google sīkfaili (Google Analytics pakalpojums); 

•  Facebook pikseļu sīkdatnes (Facebook biznesa pakalpojums); 

Jūs varat uzzināt, kā šie uzņēmumi izmanto informāciju, kuru mēs apkopojam no sīkfailiem, savā privātuma politikā vai 
sazinoties tieši ar viņiem. 

 

Ar sīkdatnēm un spraudņiem savākto datu nosūtīšana 

Sabiedrība informē, ka noteikti dati par Jūsu apmeklējumu Vietnē (IP adrese, sīkdatnes, izmantotās pārlūkprogrammas 
tehniskā informācija, cita informācija, kas saistīta ar pārlūka darbībām un vietnes pārlūkošanu), var tikt pārsūtīti vai pieejami 

Eiropas Ekonomikas zonā statistikai, analītiskiem un saistītiem mērķiem, kā arī personām, kas darbojas ārpus tās (piemēram, 
mums, kas izmanto Google Analytics pakalpojumu, ir uzņēmums, kas darbojas Amerikas Savienotajās Valstīs). Sabiedrība 

atgādina, ka valstīs, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas valstis, personas dati var būt mazāk aizsargāti nekā Eiropas 

Ekonomikas zonas valstīs, taču Sabiedrība rūpīgi izvērtēs apstākļus, kādos šādi Jūsu dati tiks apstrādāti un uzglabāti pēc 
pārsūtīšanas iepriekš minētajām personām. 
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3. SĪKDATŅU APSTIPRINĀŠANA UN BLOĶĒŠANA 

Kad izmantojat pārlūkprogrammu, lai piekļūtu mūsu nodrošinātajam saturam, Jūs varat konfigurēt savu pārlūkprogrammu, 
lai tā pieņemtu sīkfailus, noraidītu sīkfailus vai paziņotu par sīkfaila nosūtīšanu. Katrs pārlūks ir atšķirīgs un tādēļ, ja nezināt, 
kā mainīt sīkfailu iestatījumus, skatiet tā palīdzības izvēlni. Jūsu ierīces operētājsistēmā var būt papildu sīkfailu vadīklas. 

Ja Jūs nevēlaties atļaut izmantot sīkdatnes, Jūs to varat pārtraukt, izmainot savas interneta pārlūkprogrammas 
uzstādījumus, tomēr tādā gadījumā mūsu interneta Vietnes lietošana var būt traucēta un apgrūtināta. Saglabāto sīkdatņu 
dzēšana ir iespējama Jūsu ierīces interneta pārlūkprogrammas uzstādījumu sadaļā, dzēšot saglabāto sīkdatņu vēsturi. 

Lūdzu, ņemiet vērā, ka dažos gadījumos sīkfailu dzēšana var palēnināt Jūsu interneta pārlūkošanu, ierobežot noteiktu 
Vietnes funkciju darbību vai traucēt to darbību, vai bloķēt piekļuvi Vietnei. 

Ja nevēlaties, lai informācija tiktu vākta, izmantojot sīkfailus, izmantojiet vienkāršu procedūru, kas pieejama daudzās 
pārlūkprogrammās, kas ļauj atteikties no sīkdatņu izmantošanas: Chrome ; Firefox ; Internet 

Explorer ; Mala ; Safari ; Opera . 

Lai uzzinātu vairāk par to, kā pārvaldīt sīkfailus, apmeklējiet vietni https://www.allaboutcookies.org/manage-

cookies/ un https://www.youronlinechoices.com/ . 

 

https://support.google.com/chrome/answer/2790761
https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-do-i-turn-do-not-track-feature
https://support.microsoft.com/en-us/windows/use-do-not-track-in-internet-explorer-11-ad61fa73-d533-ce96-3f64-2aa3a332e792
https://support.microsoft.com/en-us/windows/use-do-not-track-in-internet-explorer-11-ad61fa73-d533-ce96-3f64-2aa3a332e792
https://www.laptopmag.com/articles/edge-browser-do-not-track
https://support.apple.com/kb/index?page=search&type=suggested&locale=en_US&q=cookies+safari&src=support_serp
https://help.opera.com/en/latest/
https://allaboutcookies.org/how-to-manage-cookies
https://allaboutcookies.org/how-to-manage-cookies
https://www.youronlinechoices.com/

