Informācija par mājas lapā
izmantotajām sīkdatnēm
KAS IR SĪKDATNE?
Sīkdatne (angļu val. cookie) ir neliels teksta fails, kas tiek saglabāts jūsu datorā vai portatīvajā ierīcē, kad apmeklējat
mūsu tīmekļa vietni.
Sīkdatne palīdz mums atpazīt jūsu datoru vai portatīvo ierīci un iegūt informāciju par mūsu tīmekļa vietņu lapām, kas
apmeklētas, kā arī par izmantotajām funkcijām.
Sīkdatnēs nav ietverta informācija, piemēram, par jūsu identitāti vai dzīvesvietu un tās nevar izplatīt vīrusus vai citas
kaitīgas programmas.
KĀ MĒS SĪKDATNES IZMANTOJAM?
PrivatBank tīmekļa vietnē tiek izmantotas šādas sīkdatnes:
Apmeklētāju iestatījumi. Sīkdatnes, kas kādu laiku liek atcerēties jūsu norādītos iestatījumus (piemēram, izvēlēto
valodu) un tie jums nav atkārtoti jānorāda.
Sīkdatnes nosaukums
WF Cookie Consent

Pārvaldītājs
Privatbank

Mērķis
saglabā jūsu piekrišanu mūsu
sīkdatņu izmantošanai

Glabāšanas ilgums (dienas)
365

Funkcionālās sīkdatnes. Sīkdatnes, kas iestatītas, lai dažas tīmekļa lapas spētu darboties.
Sīkdatnes nosaukums
Polylang (pll_language)

Pārvaldītājs
Privatbank

connect.sid
stored

Privatbank

Local

Mērķis
Iegaumē
mājas
lapas
apmeklētāja izvēlēto valodu
Nodrošina
čata
sesijas
nepārtrauktību,
mājas
lapas
apmeklētājam pārlūkojot mājas
lapu

Glabāšanas ilgums (dienas)
365
sesijas sīkdatne, kas, aizverot
pārlūkprogrammu, tiek izdzēsta

Analītiskās sīkdatnes. Sīkdatnes, kuras izmantojam, lai izveidotu anonīmu statistiku par mūsu vietņu pārlūkošanas
pieredzi. Statistika tiek izmantota tikai iekšējai izpētei, lai mūsu lietotājiem varētu uzlabot pakalpojumus.
Sīkdatnes nosaukums
_ga

Pārvaldītājs
Google
Analytics

_gid

Google
Analytics

_gat

Google
Analytics
Google Tag
Manager

dc_gtm_

Mērķis
Reģistrē unikālu ID, kas tiek
izmantots, lai veidotu statistiku kā
lietotājs izmantoja tīmekļa vietni.
Reģistrē unikālu ID, kas tiek
izmantots, lai veidotu statistiku kā
lietotājs izmantoja tīmekļa vietni.
Izmanto Google Analytics, lai
kontrolētu pieprasījumu biežumu.
efektivizē
mārketinga
komunikāciju

Glabāšanas ilgums (dienas)
730

1

1
sesijas sīkdatne, kas, aizverot
pārlūkprogrammu, tiek izdzēsta

KĀ SĪKDATNES DZĒST?
Visas sīkdatnes, kas jau ir iestatītas jūsu datorā vai portatīvajā ierīcē, varat izdzēst, no pārlūkprogrammas iztīrot
pārlūkošanas vēsturi. Tādējādi tiks izdzēstas visas sīkdatnes no visām mūsu tīmekļa vietnēm, ko esat apmeklējis.
KUR VAR ATRAST PAPILDU INFORMĀCIJU PAR SĪKDATNĒM?
Vairāk informāciju par sīkdatnēm, kā arī kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt mājaslapā (angliski)
www.aboutcookies.org
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