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Mājaslapas www.slimnica.lv sīkdatnes 
 

Sīkdatņu veidošanas mērķis un tiesiskais pamats 

Šī mājaslapa, tāpat kā daudzas citas, izmanto sīkdatnes, lai palīdzētu uzlabot mājaslapas 

lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās teicamu darbību. Sīkāk par mērķiem skatīt tabulā, kur 

uzskaitītas sīkdatnes. 

Apmeklējot šo mājaslapu, lietotājam tiek attēlots logs ar ziņojumu par to, ka mājaslapā tiek 

izmantotas sīkdatnes. Ja Jūs akceptējat sīkdatņu pieņemšanu, sīkdatņu izmatošanas tiesiskais 

pamats ir lietotāja piekrišana un Jūs apstiprināt, ka esat iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm, 

to izmantošanas nolūkiem, gadījumiem, kad informācija tiek nodota trešajām personām. 

Informācija par sīkdatnēm 

Sīkdatnes (cookies) ir informācija, ko šī pārlūkprogramma iegūst un saglabā brīdī, kad Jūs 

lietojat mūsu mājaslapu. Ar sīkdatņu palīdzību mājaslapa iegūst spēju saglabāt mājaslapas 

apmeklētāja pārlūkprogrammas individuālos iestatījumus, atpazīt tos un atbilstoši reaģēt. 

Katra pārlūkprogramma ir atšķirīga, tādēļ aicinām vairāk par sīkdatņu izmantošanas 

iestatījumiem lasīt Sīkdatņu  kontroles un lietotāja rokasgrāmatā, uz kuru saite ir pieejama zemāk. 

Jūsu ierīces operētājsistēma var ietvert papildu sīkdatņu izmantošanas kontroles funkcijas. Ja 

nevēlaties, lai sīkdatnes ievāc informāciju, pārlūkprogrammas iestatījumos atsakieties no sīkdatņu 

turpmākas izmantošanas. Sīkdatnes netiek izmantotas, lai Jūs personiski identificētu. 

Papildu informāciju par sīkdatnēm varat iegūt mājaslapā https://www.aboutcookies.org/. 

 

Sīkdatņu veidi un to pielietojums 

Sīkdatņu veidi  

Ir divu veidu sīkdatnes – sesijas jeb noteikti nepieciešamās sīkdatnes un pastāvīgās 

sīkdatnes. Sīkdatnes tiek iedalītas arī pirmās vai trešās puses sīkdatnēs. Tālāk tekstā ir izskaidroti 

iepriekšminētie jēdzieni, lai Jūs varētu labāk izprast sīkdatņu būtību un to, kādēļ mēs tās 

izmantojam. 

Sesijas jeb noteikti nepieciešamās sīkdatnes  

Sesijas jeb noteikti nepieciešamās sīkdatnes ļauj atpazīt pārlūkprogrammu un Jūsu ierīci, 

interneta protokola (IP) adresi, kas piešķirta Jūsu ierīcei, kad apmeklējat konkrētu mājaslapu, 

iegaumēt jebkuras izmaiņas vai izvēles konkrētajā mājaslapā. Sesijas sīkdatnes nav pastāvīgas – 

to darbība beigsies, kad aizvērsiet pārlūkprogrammu, kurā apskatījāt mājaslapu, vai arī pārtrauksiet 

sesiju konkrētajā mājaslapā. 

Pastāvīgas sīkdatnes  

Pastāvīgās sīkdatnes ir sīkdatnes, kas tiek saglabātas Jūsu ierīcē, ar kuru apskatāt 

mājaslapu, uz konkrētu, iepriekš definētu laika periodu, kurā laika atskaite tiek rēķināta pēc 

mājaslapas pārlūkošanas sesijas beigām. Saglabātās sīkdatnes ļauj pielietot lietotāja izvēles vai 

rīcību mājaslapā ik reizi, kad Jūs apmeklējat šo mājaslapu. 

Pirmās puses sīkdatnes  
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Pirmās puses sīkdatnes ir sīkdatnes, ko veido mūsu mājaslapa. Tās iespējams atpazīt pēc 

mūsu mājaslapas domēna nosaukuma. 

 

Trešās puses sīkdatnes  

Trešās puses sīkdatnes ir sīkdatnes no mājaslapām, kas nepieder mums. Šādu mājaslapu 

domēna nosaukumi atšķiras no mūsu mājaslapas domēna. Trešās puses sīkdatnes arī var tikt 

saglabātas Jūsu ierīcē, no kuras pārlūkojat mūsu mājaslapu. 

 

Interneta vietne www.slimnica.lv apstrādā šādas sīkdatnes: 

 Sīkdatne Sīkdatnes tips Sīkdatnes derīguma termiņš 

1 qtrans_front_language 
Sīkdatne saglabā pēdējās pārlūkotās lapas 

valodas kodu. 1 gads 

2 moove_gdpr_popup 

Sīkdatnes piekrišanas spraudnis, to izmanto, lai 

saglabātu informāciju, vai lietotājs ir piekritis 

sīkdatņu izmantošanai. 
1 gads 

3 _ga, _ga_ 

Reģistrē unikālu ID, ko izmanto, lai ģenerētu 

statistikas datus par to, kā apmeklētājs izmanto 

tīmekļa vietni. 

2 gadi 

 

Informācija par Pārzini un Datu aizsardzības speciālistu:  

Pārzinis: SIA “Rīgas 2. slimnīca”, Reģ. Nr.: 40003184960, adrese: Ģimnastikas iela 1, Rīga, 

Latvija, LV - 1004, tālrunis: 67607260, e-pasta adrese: slimnica@slimnica.lv  

Datu aizsardzības speciālists Uldis Sīpols, ar kuru varat sazināties, zvanot uz tālruņa numuru +371 

26658265 vai rakstot uz datu.specialists@slimnica.lv 

Ja Jums ir kādi jautājumi, ierosinājumi vai sūdzības saistībā ar to, kā mēs apstrādājam vai 

izmantojam Jūsu sīkdatnes, lūdzam sazināties ar mums. 
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