
Konfidencialitātes apliecinājums  

Mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantots Google Analytics – Google Inc. serviss tīmekļa vietņu 

apmeklētības analīzes serviss (turpmāk «Google»). Google Analytics izmanto tā saucamās 

«cookies» teksta datnes, kuras tiek saglabātas lietotāja datorā un ļauj analizēt viņa ieradumus, 

izmantojot tīmekļa vietni. Informācija par tīmekļa vietnes izmantošanu, ģenerētā ar «cookie» 

datnes palīdzību (tai skaitā lietotāja IP adrese), visbiežāk tiek nosūtīta uz Google serveri ASV un 

tiek tur saglabāta. Ja šajā tīmekļa vietnē ir ieslēgta IP adreses anonimizācijas funkcija, Google 

iepriekš saīsina vai anonimizē lietotāju IP adreses, kuras atrodas ES valstīs un citās valstīs, kuras 

ir parakstījušas vienošanos par vienotu ekonomisko telpu. Tikai ārkārtas gadījumos pilna adrese 

tiek nodota uz Google serveri un tiek tur saīsināta. Tīmekļa vietnes īpašnieka uzdevumā Google 

apstrādā saņemto informāciju tīmekļa vietnes izmantošanas analīzei, pārskatu sagatavošanai par 

apmeklētāju aktivitāti un citu pakalpojumu sniegšanai tīmekļa vietnes īpašniekam saistībā ar 

vietnes un Interneta izmantošanu. IP adrese, meklēšanas pārlūka nodotā Google Analytics 

servisa darbības ietvaros, netiek salīdzināta ar citiem lietotāja datiem Google.  

Jūs varat aizliegt «cookies» datņu izmantošanu ar attiecīga meklēšanas pārlūka iestatījuma 

palīdzību. Tomēr vēršam jūsu uzmanību, ka minētajā gadījumā ne visas šīs tīmekļa vietnes 

funkcijas būs pieejamas pilnā apjomā.  

Jūs tāpat varat aizliegt datu reģistrāciju par tīmekļa vietnes izmantošanu, kas ir savākti ar 

«cookies» datņu palīdzību (tai skatā IP adresi), kā arī šo datu apstrādi Google. Šai nolūkā 

lejupielādējiet meklēšanas pārlūka spraudni pēc atsauces un instalējiet to.  

Lai aizliegtu datu apkopošanu ar Google Analytics servisa palīdzību, pārejiet pēc atsauces: 

Atslēgt Google Analytics. Tiks lejupielādēta «cookie» datne ar datiem par atteikumu, kura 

novērsīs jūsu datu apkopošanu turpmākajās tīmekļa vietnes apmeklējumu reizēs.  

Ar sīkākām ziņām par lietošanas noteikumiem un konfidencialitātes aspektiem ir iespējams 

iepazīties šeit un šeit.  

Pievērsiet uzmanību: šajā tīmekļa vietnē Google Analytics servisa darbības ietvaros tiek 

pielietots kods «gat._anonymizeIp();», lai nodrošinātu anonimizēto IP adrešu reģistrāciju (tā 

saucamā IP adrešu maskēšana).  

 


