
Sīkdatņu politika 
SIA "Radio TEV" tīmekļvietnē www.radiotev.lv (turpmāk tekstā – tīmekļvietne) tiek          
izmantotas sīkdatnes. 

Kas ir sīkdatne (cookie)? 

Sīkdatne ir neliela teksta datne, kas tiek nosūtīta uz Jūsu datoru vai mobilo iekārtu              
tīmekļa vietnes apmeklēšanas laikā un ko tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā vai            
mobilajā ierīcē, kad jūs atverat vietni. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes           
tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes mājas lapu vai uz citu mājas lapu, kas atpazīst šo               
sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas mājas lapas atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties            
Jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu           
iestādījumus vai uzlabot lietotāja ērtības. 

Kam tiek izmantotas sīkdatnes? 
 
Mēs izmantojam sīkdatnes, lai uzlabotu www.radiotev.lv  funkcionalitāti, padarītu 
tīmekļvietnes saturu interesantāku un  pielāgotu to Jūsu lietošanas paradumiem, kā arī 
lai iegūtu statistiku par lietotāju veiktajām darbībām apkopotā veidā. 
 
Kādas sīkdatnes mēs izmantojam? 
 
Obligātās sīkdatnes 
Šīs sīkdatnes nepieciešamas, lai Jūs varētu brīvi apmeklēt un pārlūkot tīmekļa vietni un 
izmantot tās piedāvātās iespējas, tajā skaitā iegūt informāciju par pakalpojumiem un 
iegādāties tos. Šīs sīkdatnes identificē Jūsu iekārtu, taču neizpauž Jūsu identitāti, kā arī 
tās nevāc un neapkopo informāciju. Bez šīm sīkdatnēm tīmekļa vietne nevarēs 
pilnvērtīgi darboties, piemēram, sniegt Jums nepieciešamo informāciju, nodrošināt 
pieprasītos pakalpojumus vai pieslēgšanos profilam vai pakalpojuma pieteikšanu. Šīs 
sīkdatnes tiek glabātas Jūsu iekārtā līdz brīdim, kad tiek aizvērta tīmekļa 
pārlūkprogramma. 
 
Funkcionālās sīkdatnes 
Ar funkcionālajām sīkdatnēm vietne atceras izvēlētos uzstādījumus un veiktās izvēles, 
lai varētu ērtāk lietot vietni. Šīs sīkdatnes glabājas Jūsu iekārtā pastāvīgi vai uz laiku. 
 
Analītiskās sīkdatnes 
Analītiskās sīkdatnes apkopo informāciju, kā Jūs lietojat tīmekļa vietni, konstatē biežāk 
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apmeklētās sadaļas, ieskaitot saturu, kuru Jūs izvēlaties, pārlūkojot vietni. Informācija 
tiek lietota analīzes nolūkos, lai noskaidrotu, kas interesē vietnes lietotājus, un varētu 
uzlabot vietnes funkcionalitāti, padarīt to ērtāk lietojamu. Analītiskās sīkdatnes identificē 
tikai Jūsu iekārtu, taču neizpauž Jūsu identitāti. 
Atsevišķos gadījumos dažas no analītiskajām sīkdatnēm mūsu vietā saskaņā ar mūsu 
norādījumiem un tikai atbilstoši norādītajiem mērķiem pārvalda trešās personas – datu 
apstrādātāji (operatori), piemēram, Google Analytics. 
 

Kā kontrolēt sīkdatnes? 
Sīkdatņu iestatījumus Jūs varat mainīt jebkurā laikā savā interneta pārlūkprogrammā. 
Piemēram, Jūs varat atcelt doto piekrišanu sīkdatņu saglabāšanai atķeksējot savā 
pārlūkprogrammā funkciju, kas ļauj noraidīt visus sīkdatņu saglabāšanas priekšlikumus. 
Šos iestatījumus Jūs varat atrast savas interneta pārlūkprogrammas izvēlnēs "iespējas" 
vai "preferences". Zemāk Jūs varat atrast norādes kā pārvaldīt sīkdatnes populārākajās 
interneta pārlūkprogrammas: 

● Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647 
● Firefox: 

support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-comput
er 

● Internet Explorer: 
support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-mana
ge-cookies 

● Safari: 
support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac 

 

Jebkura informācija, kas tika ievākta ar sīkdatņu palīdzību, tiek saglabāta tikai līdz            
sīkdatņu termiņa beigām, un netiek izmantota citiem mērķiem, kas nav norādīti šajā            
politikā. 

Lai uzzinātu vairāk par sīkdatnēm, piemēram, to, kā pārvaldīt vai atspējot tās, lūdzu,             
apmeklējiet: www.allaboutcookies.org. 

Papildus informācija 

Ar papildus informāciju par personas datu apstrādi aicinām iepazīties tīmekļvietnes          
sadaļā Privātuma politika. 
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