Privātums
Visa personīgā informācija, kuru Jūs sniedzat SIA “Junks”, izmantojot šo interneta vietni, tiks
izmantota tikai tam, lai uzlabotu SIA “Junks” sniegto pakalpojumu kvalitāti, ieskaitot mārketingu.
SIA “Junks” visiem līdzekļiem cenšas nodrošināt personīgās informācijas drošu ievākšanu, pārraidi
un uzglabāšanu atbilstoši šo datu specifikai. SIA “Junks” apņemas šo informāciju nenodot vai padarīt
pieejamu trešajām personām.
Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes, lai varētu uzlabot vietnes lietošanas pieredzi, nodrošināt tās
darbību un funkcionalitāti u.tml. Aicinām iepazīties ar plašāku informāciju par šajā vietnē
izmantotajām sīkdatnēm.
Tiek izmantotas vairāku veidu sīkdatnes (pastāvīgās un sesijas). Atkarībā no veicamajām funkcijām
un izmantošanas mērķa izmantojam Tehniskās jeb noteikti nepieciešamās sīkdatnes un analītiskās
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, bet mēs –
izpildīt Jūsu pieprasījumus, kā arī lai tīmekļa vietne atcerētos, kādām sīkdatnēm, esat piekritis. 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. Šīs sīkdatnes tiek glabātas Jūsu iekārtā līdz brīdim, kad sīkdatne
izpildījusi savu funkciju, bet ne ilgāk kā divus gadus. Saskaņā ar Informācijas sabiedrības
pakalpojumu likumu noteikti nepieciešamās sīkdatnes izvietojas automātiski. Ja tomēr, izmantojot
pārlūkprogrammu nodrošinātās iespējas, Jūs izvēlēsaties tās atspējot, jāņem vērā – tīmekļa vietne
nevarēs darboties pilnvērtīgi.
Analītiskās sīkdatnes apkopo informāciju, kā Jūs lietojat tīmekļa vietni, konstatē biežāk apmeklētās
sadaļas, ieskaitot saturu, kuru Jūs izvēlaties, pārlūkojot vietni. Informācija tiek lietota analīzes
nolūkos apkopotā veidā, 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 analītiskās sīkdatnes mūsu vietā saskaņā ar
mūsu norādījumiem un tikai atbilstoši norādītajiem mērķiem pārvalda trešās personas, piemēram,
Google Inc. izveidotās “Google Analytics” sīkdatnes, kuru mērķis ir tīmekļa vietnes satura kvalitātes
uzlabošana un satura pielāgošana lietotāju vajadzībām. Plašāk par “Google Analytics” pakalpojuma
sniegšanas noteikumiem var iepazīties mājaslapā http://www.google.com/analytics/terms/us.html
Junks.lv lieto sīkdatnes (Cookies).Turpinot lietot šo mājas lapu, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.

