
Sīkdatnes tīmekļa vietnē www.hansamatrix.com 
 

Akciju sabiedrības “HansaMatrix” tīmekļa vietnē (turpmāk- tīmekļa vietnē 
www.hansamatrix.com vai Vietne) tiek izmantotas sīkdatnes (cookies), lai 
uzlabotu jūsu kā lietotāja ērtības vietnes apmeklējuma laikā, un 
apmeklējot to katru nākošo reizi. Izmantojot Vietni, jūs piekrītat sīkdatņu 
izvietošanai. Jūs varat kontrolēt un pārvaldīt sīkdatnes, izmantojot savu 
pārlūkprogrammu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka sīkdatņu noņemšana vai 
bloķēšana var ietekmēt jūsu kā lietotāja ērtības, un pastāv iespēja, ka 
dažas funkcijas var nebūt pieejamas. 
 
Kas ir sīkdatne? 
 

Sīkdatne ir neliela izmēra teksta datne, ko vietnes serveris pārsūta 
apmeklētāja (jūsu) pārlūkprogrammai (piemēram, Safari, Firefox, Google 
Chrome u.c.), lai tā to saglabātu lietotāja ierīces (piemēram, datora, 
planšetes vai mobilā tālruņa) iekšējā atmiņā. Sīkdatnes galvenais mērķis ir 
atpazīt ierīci, ar kuru apmeklētājs piekļūst tīmekļa vietnei, tādējādi 
nodrošinot tīmekļa vietnes iestatījumus, kas īpaši pielāgoti katram tīmekļa 
vietnes apmeklētājam, kā arī sniegt statistiku vietnes īpašniekam, kas ļauj 
papildus uzlabot vietnes darbību. 
Sīkāka informācija par papildu pārlūkprogrammām un ierīču veidiem 
atrodama šeit: https://ec.europa.eu/info/cookies_lv 

 
Kā kontrolēt vai izdzēst sīkdatnes? 
 

Lielākā daļa pārlūkprogrammu jums ļauj skatīt, pārvaldīt, izdzēst un bloķēt 
sīkdatnes konkrētā tīmekļa vietnē. Plašāk lasiet: 
https://www.aboutcookies.org/. Jūs varat izdzēst visas sīkdatnes, kuras ir 
jūsu datorā, un lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu 
bloķēta sīkdatņu ievietošana datorā. Taču tādā gadījumā jums manuāli būs 
jāpielāgo iestatījumi ikreiz, kad apmeklēsiet tīmekļa vietni, turklāt pastāv 
iespējamība, ka daži pakalpojumi un funkcijas nedarbosies. Papildu 
informāciju par sīkdatnēm, tostarp par to, kādas sīkdatnes ir iestatītas Jūsu 
datorā vai mobilajā ierīcē un kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat 
iegūt tīmekļa vietnē: https://www.aboutcookies.org/. Atcerieties, ja jūs 
izdzēsiet visas sīkdatnes, tad pazudīs jums iestatītās preferences, tostarp 
iespēja atteikties no sīkdatnēm, jo šai funkcijai pašai ir nepieciešams 
ievietot sīkdatni jūsu ierīcē. 

http://www.hansamatrix.com/
http://www.hansamatrix.com/
https://ec.europa.eu/info/cookies_lv


Izmantotās sīkdatnes www.hansamatrix.com tīmekļa vietnē: 
 

Sesijas sīkdatnes 

Šīs sīkdatnes saglabājas jūsu pārlūkprogrammā tikai attiecīgās 
pārlūkprogrammas sesijas laikā, t.i., līdz brīdim, kad būsiet izgājis no 
attiecīgās tīmekļa vietnes. 
Pastāvīgās sīkdatnes 

Šīs sīkdatnes saglabājas jūsu pārlūkprogrammā arī pēc sesijas (ja vien jūs 
tās neizdzēsīsiet). 
Izpildes sīkdatnes 

Sīkdatnes vāc informāciju par to, kā jūs izmantojat attiecīgo tīmekļa vietni, 
piemēram, fiksējot apmeklētās tīmekļa vietnes lapas, kļūdu paziņojumus; 
tās nevāc personas datus; turklāt savāktā informācija tiek apkopota, 
nodrošinot tās anonimitāti. Izpildes sīkdatnes izmanto, lai uzlabotu tīmekļa 
vietnes darbību. 
Tehniskās sīkdatnes 

(ROUTEID, JSESSIONID) – to mērķis ir nodrošināt tīmekļa vietnes darbību un 
funkcionalitāti, lai tīmekļa vietnes izvēlnes un funkcijas darbotos pareizi. 
Bez šīm sīkdatnēm tīmekļa vietnes darbība nav iespējama. 
Funkcionālās sīkdatnes 

([siteprefix]_cookie,sfrmap, sfrsvc,has_js, SESS<random hash>) – to mērķis 
ir padarīt tīmekļa vietnes lietošanu ērtāku. Šīs sīkdatnes nav primāri 
nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionēšanai, bet padara tīmekļa vietnes 
lietošanu ērtāku un personalizētāku, kā arī nodrošina meklēšanas rīka 
darbību tīmekļa vietnē. Šajā tīmekļa vietnē izmanto vai var tikt izmantotas 
arī šādas trešo personu sesijas un pastāvīgās sīkdatnes: 
Analītiskās sīkdatnes 

(utma, utmb, utmc, utmz) – HansaMatrix izmanto Google Analytics rīku, lai 
statistikas vajadzībām iegūtu informāciju par tīmekļa vietnes unikālo 
apmeklējumu skaitu, katra tīmekļa vietnes apmeklētāja pavadīto laiku 
tīmekļa vietnē, noteiktu apskatītās tīmekļa vietnes sadaļas, u.tml. Vairāk 
informācijas par Google Analytics rīku un to izmantotajām sīkdatnēm skatīt 
zemāk. 
Google kartes sīkdatnes 

(NID, PREF) šīs sīkdatnes reģistrē Google karšu izmantošanu 
Hansamatrix.com tīmekļa vietnē. Google konfidencialitātes politika ir 
pieejama https://policies.google.com/privacy 



Youtube sīkdatnes 

(VISITOR_INFO1_LIVE, use hitbox) – šo sīkdatņu mērķis ir apkopot anonīmu 
statistiku par izvietotajiem video materiāliem YouTube tīmekļa vietnē. 
Google Analytics sīkdatnes 

Akciju sabiedrības “HansaMatrix” tīmekļa vietnē www.hansamatrix.com ir 
uzstādīts “Google Inc” izveidotās programmas “Google Analytics” veidotās 
sīkdatnes. “Google Analytics” sīkdatņu izmantošanas nolūks ir uzņēmuma 
tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošana un satura pielāgošana tās 
apmeklētāju vajadzībām. Šim nolūkam tiek apkopota standarta 
žurnālierakstu informācija (pieslēguma laiks, ilgums, IP adrese) un 
anonīma informācija par jūsu darbībām tīmekļa vietnē. 
Šo sīkdatņu radītā informācija par to, kā jūs izmantojat tīmekļa vietni, tiek 
nosūtīta uz „Google” serveriem ārvalstīs (kuri var neatrasties Latvijā vai 
Eiropas Savienībā) un tur saglabāta. Saskaņā ar “Google Inc.” pakalpojumu 
sniegšanas noteikumiem un “Google Analytics” pakalpojuma 
sniegšanas noteikumiem. Google minēto informāciju izmantos, lai 
uzņēmuma vajadzībām izvērtētu, kā jūs lietojat tīmekļa vietni, un lai 
sagatavotu pārskatus par apmeklētāju aktivitātēm tīmekļa vietnē. 
Jūsu IP adrese, pielietojot IP-anonimizāciju (dzēšot Jūsu IPv4 adreses 
pēdējo oktetu, kā arī IPv6 adreses pēdējos 80 bitus atmiņā iestata uz nulli) 
Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas teritorijā tiek saīsināta 
un tikai izņēmuma gadījumos var tikt nodota apstrādei Amerikas Savienoto 
Valstu teritorijā esošajos “Google” serveros. 
Uzņēmums sīkdatnes neizmantos un to neļaus darīt nevienai trešajai 
personai nolūkā atrast vai vākt jebkādu identificējamu personas 
informāciju par tīmekļa vietnes www.hansamatrix.com apmeklētājiem. Jūs 
varat atteikties izmantot “Google Analytics” sīkdatnes, lejupielādējot un 
instalējot papildrīku Google Analytics Opt-out Browser Add-on. 
 

Citi noteikumi 

 
Jebkuru jautājumu gadījumā  attiecībā par sīkdatņu politiku, personas datu 
vākšanu un apstrādi, izmantojot tīmekļa vietni www.hansamatrix.com, vai 
citos gadījumos, aicinām sazinieties ar HansaMatrix 
dataprivacy@hansamatrix.com , tālr. 65049089. 
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