
 

 

SĪKDATŅU PRIVĀTUMA POLITIKA 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “DAUGAVPILS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA” rūpējas par to, lai sargātu Jūsu privātumu un aizsargātu Jūsu personas datus. Šī 

privātuma politika attiecas uz Jūsu personas datiem, kurus apkopo Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “DAUGAVPILS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA” vienotais 

reģistrācijas Nr. 41503029600, Vasarnīcu iela 20, Daugavpils, LV-5417. 

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 – nospiedīsiet taustiņu “Piekrītu” – Jūs 

akceptējiet sīkdatņu pieņemšanu, sīkdatņu izmatošanas tiesiskais pamats ir lietotāja piekrišana un Jūs apstipriniet, ka esiet iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm, 

to izmantošanas nolūkiem, gadījumiem, kad informācija tiek nodota trešajām personai. Ja Jūs nospiedīsiet taustiņu “Nepiekrītu” Jūs informējiet SIA “Daugavpils 

reģionālā slimnīca”, ka nevēlāties, lai Jūsu darbības mājas lapā tiktu analizētas.  

Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: tālr. 65405301, e-pasts: DatuDrosiba@siadrs.lv. 

Informācija par sīkdatnēm 

Jūs mūsu tīmekļa mājaslapu esat atvēris, izmantojot kādu no pārlūkprogrammām, piemēram - Chrome, Firefox, Safari, Edge, Opera vai citu. 

Sīkdatnes (cookies) ir informācija, ko šī pārlūkprogramma iegūst un saglabā brīdī, kad Jūs lietojat mūsu mājaslapu. Nākamreiz, kad atkal apmeklēsiet mūsu 

mājaslapu, pārlūkprogramma atcerēsies Jūsu darbības un daļu no tām paveiks Jūsu vietā, piemēram, kontrolēs sīkdatņu paziņojuma attēlošanu. Ar sīkdatņu 

palīdzību mājaslapa iegūst spēju saglabāt mājaslapas apmeklētāja pārlūkprogrammas individuālos iestatījumus, atpazīt tos un atbilstoši reaģēt. 

Kādus sīkdatņu veidus mēs izmantojam un to pielietojums 

Ir divu veidu sīkdatnes — sesijas, jeb noteikti nepieciešamās sīkdatnes, kas pastāv tikai līdz brīdim, kad aizverat tīmekļa pārlūkprogrammu un pastāvīgās 

sīkdatnes, kas saglabājas datorā, līdz tās izdzēš vai izbeidzas to derīguma termiņš. Sīkdatnes tiek iedalītas arī pirmās vai trešās puses sīkdatnēs.  

Lapas funkcionalitātei, jeb noteikti nepieciešamās sīkdatnes – ir sīkdatnes, kas 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, lai tās būtu izmatojamas arī citās 

mājaslapas sadaļās.  

 



 

 

Mājaslapā https://slimnica.daugavpils.lv lietoto sīkdatņu saraksts 

Mājaslapas domēns Sīkdatne Sīkdatnes 

tips 

Sīkdatnes pielietojums (mērķis) Sīkdatnes derīguma 

termiņš 

daugavpils.lv _ga 

_gid 

 

 

Trešās 

personas 

sīkdatne 

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. 

Tiek izmantotas, lai uzlabotu 

mūsu mājaslapu, analizējot 

lietotāju paradumus. Šīs 

sīkdatnes nodrošina mums 

informāciju, piemēram, par 

mājaslapas apmeklētāju skaitu 

un lietotāju apmeklētajām 

lapām, un kopējo laiku, kas 

pavadīts mūsu mājaslapā (vairāk 

informācijas - Google Analytics 

Cookie Usage on Websites) 

2 gadi un 3 mēneši 

Vienu dienu 

 

Slimnica.daugavpils.lv Cookie_notice_accepted Mājas 

lapas 

sīkdatne 

Tiek izmantotas, lai konstatētu 

vai esat piekritis mājaslapā 

izmantotajām sīkdatnēm 

30 dienas 

 

Informācija par personas doto piekrišanu sīkdatņu izveidei 

Mūsu mājaslapa tehniski saglabā informāciju (IP adresi, datumu, laiku utt.) par Jūsu doto piekrišanu mājaslapas sīkdatņu izveidošanai Jūsu ierīcē, kā arī – 

informāciju (IP adresi, datumu, laiku utt.), kad atsaucat doto piekrišanu mājaslapas sīkdatņu izveidošanai Jūsu ierīcē. 

Personas piekrišanas atcelšana un sīkdatņu izmantošanas ierobežošana 

Sīkdatņu iestatījumus Jūs varat mainīt jebkurā laikā savas ierīces Interneta pārlūkprogrammā. Piemēram, Jūs varat atcelt doto piekrišanu sīkdatņu saglabāšanai 

atzīmējot savā pārlūkprogrammā funkciju, kas ļauj noraidīt visus sīkdatņu saglabāšanas priekšlikumus. Šos iestatījumus Jūs varat atrast savas interneta 

pārlūkprogrammas izvēlnēs "Iespējas" vai "Preferences". Vairāk informācijas par to kā konfigurēt savas ierīces Interneta pārlūkprogrammu Jūs varat atrast zemāk 

norādītajās Interneta pārlūkprogrammu mājaslapās: 

https://slimnica.daugavpils.lv/
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage


 

 

 Chrome: Google Chrome Help Center 

 Firefox: Cookies - Information that websites store on your computer 

 Safari: Safari for macOS Sierra: Manage cookies and website data using Safari 

 Edge: Microsoft Edge, browsing data, and privacy 

 Opera: Security and Privacy in Opera (Referrals, redirections, and cookies) 

Ja Jūs atsakāties no sīkdatņu izmantošanas, Jūsu datorā būs tikai viens sīkdatnes fails Cookie_notice_accepted, kuru izmantos tikai portāls 

https://slimnica.daugavpils.lv, lai 30 kalendāras dienas saglabātu informāciju par Jūsu atteikumu no sīkdatņu izmantošanas. Šis sīkdatnes fails nekā neizseko Jūs. 

Ja Jūs savā interneta pārlūkā esat aizliedzis sīkdatņu failu izmantošanu, tad atzīmējiet izņēmumu sīkdatnei ar nosaukumu Cookie_notice_accepted, lai izmantojot 

portālu, pastāvīgi nevajadzētu atbildēt uz jautājumu par sīkdatņu lietojumu. 

 

 

 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://www.riga.lv/lv/support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
https://support.apple.com/kb/PH21411
https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
https://slimnica.daugavpils.lv/

