
 

 

Sīkdatņu izmantošanas politika 

 

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu tehniski atbilstošu tīmekļa 
vietnes https://blog.swedbank.lv/ darbību, kā arī lai jums atvieglotu mūsu 
tīmekļa vietnes izmantošanu un sniegtu personalizētu lietotāja pieredzi. 
Saņemot piekrišanu, mēs izmantosim sīkdatnes, lai uzlabotu mūsu tīmekļa 
vietnes darbību. 

Priekšrocības 

Kas ir sīkdatnes? 

Sīkdatnes ir mazas burtu un skaitļu datnes, kas tiek lejupielādētas un 
saglabātas jūsu datorā vai citā ierīcē (piemēram, mobilajā tālrunī, 
planšetdatorā), un saglabātas jūsu tīmekļa pārlūkā vietnes apmeklējuma 
laikā. Tās var izmantot, lai sekotu līdzi, kādas lapas vietnē apmeklējat, lai 
saglabātu jūsu ievadīto informāciju vai atcerētos jūsu izvēles, piemēram, 
valodas iestatījumus, vietnes pārlūkošanas laikā. 

Kādēļ tiek izmantotas sīkdatnes? 

Sīkdatnes ir nepieciešamas, lai jūs varētu ērtāk izmantot mūsu mājaslapu, 
lai mēs varētu iegūt informāciju par to, kā apmeklētāji izmanto mūsu tīmekļa 
vietni, un lai mēs varētu uzlabot apmeklētājiem piedāvātos pakalpojumus. 

Kādu kategoriju sīkdatnes mēs izmantojam? 

Mēs izmantojam trīs sīkdatņu kategorijas, taču prasām lietotāju piekrišanu 
tikai divām no tām. Attiecīgi jūs varat piekrist abām sīkdatņu kategorijām vai 
tikai kādai no tām. Piekrītot kādai kategorijai, jūs sniedzat piekrišanu visām 
šīs kategorijas sīkdatnēm (skatiet detalizētu sīkdatņu sarakstu zemāk). Jūs 
jebkurā brīdī varat mainīt savas izvēles un atteikties no sīkdatnēm. 

https://blog.swedbank.lv/


• Nepieciešamās sīkdatnes 

Nepieciešamās sīkdatnes ir būtiskas un tās jums ļauj piekļūt dažādām 
Swedbank blog tīmekļa vietnes daļām. Šīs sīkdatnes tiek saglabātas jūsu 
datorā, viedtālrunī, planšetdatorā vai citā ierīcē vietnes apmeklējuma un 
pārlūkošanas laikā vai noteiktā laika periodā. Tās tiek iestatītas, reaģējot uz 
jūsu darbībām, kas ir uzskatāmas par pakalpojuma pieprasīšanu, 
piemēram, privātuma preferenču iestatīšana, pierakstīšanās vai 
veidlapu aizpildīšana. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes 
darbībai, tāpēc tās nevar izslēgt. Sakarā ar to lietotāja piekrišana šai 
sīkdatņu kategorijai netiek prasīta. 

• Analītiskās sīkdatnes 

Analītiskās sīkdatnes ļauj uzskaitīt apmeklējumu skaitu un avotus, lai mēs 
varētu izmērīt un uzlabot savas tīmekļa vietnes darbību. Tās mums palīdz 
saprast, kuras lapas ir visiecienītākās un kuras tiek izmantotas visretāk, kā 
arī to, kā apmeklētāji pārvietojas mūsu vietnē. Ja atteiksieties no šo 
sīkdatņu izmantošanas, jūsu apmeklējums netiks iekļauts mūsu statistikā. 

• Mērķauditorijas atlases sīkdatnes 

Mērķauditorijas atlases sīkdatnes tiek izmantotas, lai identificētu jums 
vēlamo saturu šajā tīmekļa vietnē un sniegtu jums vispiemērotāko 
informāciju par mūsu produktiem un pakalpojumiem, uzlabotu mūsu satura 
pielāgošanu un paplašinātu jūsu darbību mūsu vietnē. Šīs sīkdatnes var tikt 
izmantotas mūsu reklāmas kampaņu vajadzībām trešo pušu tīmekļa 
vietnēs. Tādā gadījumā mēs arī varam saņemt informāciju par mūsu 
uzticamo partneru tīmekļa vietnēm, kurās jūs esat reaģējuši uz mūsu 
reklāmām. Ja atteiksieties no šo sīkdatņu izmantošanas, jums tiks 
piedāvātas vispārīgas un mazāk personalizētas reklāmas. 

Kā mēs izmantojam sīkdatnes Swedbank bloga mājaslapā? 

Mūsu blog mājaslapas vidē tiek izmantotas sīkdatnes, kas tīmekļa pārlūkam 
ļauj atšķirt dažādus lietotājus. Šīs sīkdatnes satur jūsu personalizētos 
pārlūkošanas datus un tās tiek glabātas jūsu ierīcē, kamēr apmeklējat kādu 
no Swedbank bloga lapām. Pēc lapas aizvēršanas sīkdatnes tiek izdzēstas. 
Bloga lietošanai ir vajadzīgas "nepieciešamās" sīkdatnes. 

Gadījumos, kad apstrādājam personas datus, izmantojot sīkdatnes, mēs 
rīkojamies atbilstoši Swedbank Personas datu apstrādes principiem. 

https://www.swedbank.lv/static/pdf/private/home/important/gdpr/Principles_of_processing_Personal_data_01032021_LV_LAT.pdf


Ko nozīmē piekrišana sīkdatnēm? 

Mēs izmantojam dažāda veida sīkdatnes, kas tiek izvietotas pēc 
noklusējuma (piemēram, "nepieciešamās" sīkdatnes), taču par atsevišķām 
sīkdatnēm, kas tiek izmantotas analītiskiem un mērķauditorijas atlases 
mērķiem, mēs prasām jūsu piekrišanu. Sniedzot piekrišanu sīkdatņu joslā, 
kas tiek parādīta, kad apmeklējat tīmekļa vietni, jūs izvēlaties, vai atļaujat 
izmantot noteiktas sīkdatņu kategorijas. 

Attiecībā uz "nepieciešamajām" sīkdatnēm lietotāja piekrišana netiek 
prasīta, jo šīs sīkdatnes nodrošina pilnīgu un 
nepārtrauktu www.blog.swedbank.lv tīmekļa vietnes satura attēlošanu, lai 
jūs varētu saņemt atbilstošu digitālās pārlūkošanas un tiešsaistes 
lietošanas pieredzi. 

Kas notiek, ja noraidāt sīkdatnes? 

Ja nevēlaties, lai jūsu ierīcē tiktu izmantotas sīkdatnes, jūs varat pārvaldīt 
sīkdatņu izvēles vai noraidīt sīkdatnes. Ņemiet vērā, ka šādas 
izmaiņas/izvēle var ietekmēt tīmekļa vietnes funkcionalitāti un tā dēļ jums 
var nebūt iespējams izmantot mūsu tiešsaistes pakalpojumus pilnībā. 

Kā atcelt sīkdatnes mūsu tīmekļa vietnē? 

Sīkdatņu izvēles mūsu tīmekļa vietnē varat pārvaldīt šeit. Ja vēlaties, 
papildus varat mainīt savus tīmekļa pārlūka iestatījumus vai izdzēst 
sīkdatnes sava tīmekļa pārlūka iestatījumos. Ņemiet vērā, ka, bloķējot vai 
izdzēšot sīkdatnes, blogs nedarbosies. Tas var arī ietekmēt pārējās tīmekļa 
vietnes darbību un izskatu. 

Sīkdatņu pārvaldīšana dažādos tīmekļa pārlūkos: 

• Google Chrome 
• Microsoft Edge 
• Mozilla Firefox 
• Apple Safari 
• Internet Explorer (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7) 

http://www.blog.swedbank.lv/
https://support.google.com/chrome/answer/95647
https://support.microsoft.com/en-us/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop?redirectlocale=en-US&redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies


Sīkdatņu izvēles mainīšana vai atteikšanās no sīkdatnēm 

Jebkurā brīdī varat mainīt to, kādas sīkdatnes ļaujat mums izmantot, vai 
atteikties no sīkdatņu izmantošanas. Jūs varat atteikties no visām 
sīkdatnēm, izņemot "nepieciešamās". 

• Pārvaldīt sīkdatņu izvēles vai atteikties no sīkdatnēm. 

Sīkdatņu saraksts 

Nepieciešamās sīkdatnes 

Sīkdatnes nosaukums Sīkdatnes apraksts Sīkdatnes 
ilgums 

  'language' Lapas apmeklētāja valodas iestatījumi. 1 gads 

  'TS01*' Obligāta sīkdatne visām ārējām tīmekļa 
lietotnēm. 

Pēc 
sesijas 

  'COOKIE_CONSENT' Sīkdatne jūsu pārlūkprogrammā saglabā 
informāciju par atļautajiem sīkfailiem. 

1 gads 

  'hanza' Drošības pastāvīgā sīkdatne. 1 gads 

  'smartLogin' Smart-ID sīkdatne. 1 gads 

  'hanzaLoginTab' Pēdējā izvēlētā autorizēšanās cilne. 1 gads 

BCSI-CS-
7656bd2799124efb 

Būtisks vietnes sīkfails (sesijai). Sīkdatni nosaka 
Blue Coat starpniekserveri. To nenosaka 
apmeklētā vietne, bet gan piekļuve vietnei caur 
tīklu (piemēram, uzņēmuma tīklu), izmantojot 
tehnoloģiju Blue Coat. 

Pēc 
sesijas 

https://blog.swedbank.lv/sikdatnu-izmantosanas-politika


CM14 Adform identificē, vai ir nepieciešams atkārtoti 
pārbaudīt sīkfailu atbilstības esamību (to nosaka 
Cookie Matching). 

14 dienas 

 

  



Analītiskās sīkdatnes 

Sīkdatnes 
nosaukums 

Sīkdatnes apraksts Sīkdatnes 
ilgums 

  'SSID' Šīs sīkdatnes mērķis ir lietotāju izsekošana. Tā ir 
pastāvīgā sīkdatne, kura laika gaitā izseko apmeklētāju. 

1 gads 

  'SSLB' Atkarībā no situācijas vai nu (1) tikai sesijas laikā, vai (2) 
pastāvīgi. Norāda sekojošās slodzes stabilizatoram, ka 
turpmākie lietotāja pieprasījumi ir jāmaršrutē uz 
SiteSpect vai prom no SiteSpect atkarībā no sīkdatnes 
vērtības. 

2 gadi 

  '_cls_s' Šī ir Glassbox JS ģenerēta apmeklētāja sesijas sīkdatne, 
kas mums palīdz saprast savu interneta vietnes saturu, 
aktivitāti un uzlabot turpmāko klienta pieredzi. 

Pēc 
sesijas 

  's_cc' Adobe Site Catalyst sīkdatne, kas nosaka, vai 
pārlūkprogrammā ir iespējotas sīkdatnes. 

Pēc 
sesijas 

  'SSSC' Šīs sīkdatnes mērķis ir statusa norādīšana. Tā ir 
sīkdatne, kas darbojas tikai sesijas laikā un ko izmanto 
lietotāja kampaņas uzdevuma informācijas nosūtīšanai 
uz aizmugursistēmas tīmekļa serveri. 

Pēc 
sesijas 

  'SSPV' Šīs sīkdatnes mērķis ir priekšskatījuma iespējošana. To 
izmanto funkcija Priekšskatījums, kad lauks Logging 
Level cilnē Logging & Performance domēnam ir iestatīts 
uz Debug. 

1 gads 

  '_cls_v' Šī ir Glassbox JS ģenerēta apmeklētāju identificējoša 
sīkdatne, kas mums palīdz saprast savu interneta vietnes 
saturu, aktivitāti un uzlabot turpmāko klienta pieredzi. 

2 gadi 

 'AMCVS' Šo sīkdatni izmanto, lai identificētu unikālu lietotāju. Pēc 
sesijas 

s_vi Šo sīkdatni izmanto, lai identificētu unikālu lietotāju.  2 gadi 



SSRT Šīs sīkdatnes mērķis ir izsekot nesenos pieprasījumus. 
Tajā glabājas lietotāja pēdējā pieprasījuma datums un 
laiks, lai noteiktu, vai nav beidzies apmeklējuma laiks. 
Turklāt tajā glabājas informācija par robota pārbaudi (vai 
SiteSpect uzskata, ka persona ir robots, cik reizes robota 
pārbaudes mēģinājumus esam veikuši). 

 1 gads 

_ga Google Analytics izmantota sīkdatne. To izmanto, lai 
atšķirtu unikālos lietotājus, kā klienta identifikatoru 
piešķirot nejauši ģenerētu skaitli. 

1 gads 

_gat_UA-
86002498-1 

Google Analytics izmantota sīkdatne, kas nodrošina 
ierobežotu pieprasījumu ātrumu - tiek ierobežota datu 
vākšana vietnēs ar augstu datplūsmu. 

1 diena 

_gid Sīkdatne reģistrē unikālu ID, lai ģenerētu statistikas datus 
par to, kā apmeklētājs izmanto vietni. 

1 diena 

 

Mērķēšanas sīkdatnes 

Sīkdatnes 
nosaukums 

Sīkdatnes apraksts Sīkdatnes 
ilgums 

_fbp Facebook izmantota sīkdatne, kas nodrošina reklāmas 
produktu atainošanu, piemēram, reāllaika cenu noteikšanu 
no trešo pušu reklāmdevējiem. 

3 mēneši 

C Adform identificē, vai lietotāja pārlūkprogramma pieņem 
sīkdatnes. 

29 dienas 

uid Reģistrē unikālu lietotāja ID, kas atpazīst lietotāja 
pārlūkprogrammu, apmeklējot vietnes, kurās tiek izmantots 
viens un tas pats tīkls. Mērķis ir optimizēt reklāmu 
attēlošanu, pamatojoties uz lietotāja apmeklētajām vietnēm 
un dažādu reklāmu nodrošinātāju piedāvājumiem lietotāju 
reklāmu parādīšanai. 

2 mēneši 

 


