SĪKFAILU POLITIKA
1. Sīkfaili ir digitāli dati, konkrēti ― teksta faili, kas glabājas Pakalpojuma Lietotāja gala
aprīkojumā un ir paredzēti, lai uzlabotu Pakalpojuma tīmekļa lapu standarta lietošanu. Parasti
sīkfaili satur to izcelsmes vietas nosaukumu, saglabāšanas laiku gala aprīkojumā un unikālu
numuru.
2. Persona, kura uzstāda Pakalpojuma Lietotāja gala aprīkojumu, kur tiek lejupielādēti sīkfaili,
un to pārvalda, ir FERRERO POLSKA Sp. z o.o.
3. Sīkfaili tiek izmantoti:
a) lai pielāgotu tīmekļa saturu Pakalpojuma Lietotāja vēlmēm un optimizētu vietņu
izmantošanu; konkrēti ― šie faili ļauj Pakalpojuma Lietotājam identificēt ierīci un pienācīgi
aplūkot tīmekļa lapas saturu atbilstoši savām individuālajām vajadzībām;
b) lai nodrošinātu statistikas datus, kas ļauj mums saprast, kādā veidā Pakalpojuma Lietotājs
gūst labumu no tīmekļa lapām, tas ļauj mums uzlabot to struktūru un saturu;
c) Pakalpojuma Lietotāja sesiju uzturēšanai (pēc pierakstīšanās) ― tādējādi lietotājam
nevajag katrā Pakalpojuma lapā vēlreiz ierakstīt savu lietotājvārdu un paroli.
4. Vietnē izmanto divus sīkfailu pamatveidus: "Sesija" (sesijas sīkfailus) un "fiksētos"
(pastāvīgos sīkfailus). Sīkfaili "Sesija" ir pagaidu faili, kas uzglabājas lietotāja gala ierīcē līdz
brīdim, kad viņš(-a) izrakstās, atstājot vietni vai atslēdzot programmu (interneta pārlūku).
"Pastāvīgie" sīkfaili glabājas lietotāja gala ierīcē tik ilgi, cik norādīts šādu failu parametros,
vai līdz brīdim, kad lietotājs tos izdzēš.
5. Vietne izmanto arī šādus sīkfailu veidus:
a) "būtiskos" sīkfailus, kas nodrošina procesu izmantošanu Pakalpojuma ietvaros, piemēram,
verifikācijas sīkfailus, ko izmanto procesos, kam nepieciešama Vietnes verifikācija;
b) sīkfailus, ko izmanto drošībai, piemēram, lai noteiktu krāpniecisku verifikāciju ar Vietnes
starpniecību;
c) "veiktspējas" sīkfailus, kas ļauj iegūt informāciju par Vietnes daļu izmantošanu;
d) "funkcionālos" sīkfailus, kas nodrošina lietotāja iestatījumu un personalizētas saskarnes
"atcerēšanos", piemēram, lietotāja valodu, reģionu, fonta izmēru, izskatu u. c.;
e) "reklāmas" sīkfailus, kas nodrošina reklāmu satura labāku atbilstību lietotāja interesēm.
6. Noklusējuma programmatūra tīmekļa pārlūkošanai (interneta pārlūki) ļauj bieži saglabāt
sīkfailus Lietotāja gala ierīcē. Lietotāji var veikt izmaiņas savu pārlūku sīkfailu iestatījumos
jebkurā laikā. Šos iestatījumus var pielāgot tā, lai bloķētu automātisku sīkfailu apstrādi jūsu
interneta pārlūkā vai arī lai informētu par to esamību jūsu ierīcē katrreiz, kad jūs apmeklējat

Vietni. Vairāk informācijas par sīkfailu iespējām un izmantošanas veidiem var iegūt interneta
pārlūka programmas instrukcijās, ko izmanto gala Lietotājs.
7. Sīkfailu lietošanas ierobežojumi var ietekmēt dažu procesu funkcionalitāti vai pat padarīt
Vietnes izmantošanu neiespējamu.
8. FERRERO POLSKA Sp. z o.o. kā www.raffaellostasti.lv portāla administrators nav
atbildīgs par citu vietņu privātuma politiku, tostarp tādu, kas lietotājiem ir pieejamas ar
hipersaišu starpniecību vietnē www.raffaellostasti.lv un kas satur URL saites uz
www.raffaellostasti.lv.

