Sīkdatņu lietošanas noteikumi
1.

Mērķis:

Sīkdatņu lietošanas noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību
reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (turpmāk VNĪ) Personas datu aizsardzības politiku un tie nosaka VNĪ tīmekļa vietnē www.vni.lv
izmantoto sīkdatņu lietošanas nolūkus un tiesisko pamatu, kā arī VNĪ tīmekļa vietnes
apmeklētāju tiesības mainīt un izvēlēties sīkdatņu lietošanu.
2. Dokumentā lietoto terminu un saīsinājumu skaidrojums:
2.1. VNĪ – valsts akciju sabiedrība ”Valsts nekustamie īpašumi”;
2.2. VNĪ tīmekļa vietne - valsts akciju sabiedrības”Valsts nekustamie īpašumi” tīmekļa
vietne www.vni.lv;
2.3. Sīkdatne - neliela šifrēta teksta datne, kas, apmeklējot VNĪ tīmekļa vietni, ar tīmekļa
pārlūkprogrammas (piemēram, Internet Explorer, Google Chrome, Firefox vai Safari)
starpniecību tiek saglabāta vietnes apmeklētāja datorā vai mobilajā ierīcē. Katrā turpmākajā
vietnes apmeklējuma reizē sīkdatne tiek nosūtīta atpakaļ uz VNĪ tīmekļa vietni, kas to
atpazīst. Sīkdatne darbojas kā VNĪ tīmekļa vietnes atmiņa, ļaujot vietnei atcerēties
apmeklētāja datoru vai mobilo ierīci nākamajās tīmekļa vietnes apmeklējuma reizēs, tai
skaitā sīkdatne var atcerēties apmeklētāja individuālos iestatījumus vai palīdzēt uzlabot
vietnes lietošanas pieredzi. Papildus informācija par sīkdatnēm, t.sk. informācija, kā tās ir
iespējams pārvaldīt vai izdzēst, ir pieejama tīmekļa vietnē www.allaboutcookies.org.
3. Atbildība:
3.1. Noteikumi ir saistoši visiem VNĪ tīmekļa vietnes izstrādē, uzturēšanā un
administrēšanā iesaistītajiem VNĪ darbiniekiem.
3.2. VNĪ personas datu aizsardzības speciālists ir atbildīgs par šo noteikumu izpildes
uzraudzību.
3.3. Noteikumi attiecas uz visiem VNĪ tīmekļa vietnes apmeklētājiem.
4. Apraksts:
4.1. VNĪ tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes.
4.2. VNĪ tīmekļa vietnē sīkdatnes tiek izmantotas šādiem nolūkiem:
4.2.1. www.vni.lv reģistrēto lietotāju sesiju pārvaldībai un lietotāju autentifikācijai;
4.2.2. Ar VNĪ tīmekļa vietnē izmantoto sīkdatņu palīdzību iespējams identificēt
nesankcionētu piekļuvi tīmekļa vietnes datiem, kas nav publiski pieejami;
4.2.3. VNĪ tīmekļa vietnes lietošanas statistikas iegūšanai un analīzei, lai secīgi
nodrošinātu uz VNĪ tīmekļa vietnes apmeklētāju veikto darbību analīzi balstītu
pastāvīgu tīmekļa vietnes uzlabošanu;
4.2.4. VNĪ tīmekļa vietnes sākumlapas rotācijas baneru kopējo skatījumu uzskaitei
(nereģistrējot informāciju par katra atsevišķa lietotāja skatījumiem).
4.3. Google Analytics sīkdatņu izmantošana:
4.3.1. VNĪ tīmekļa vietnē tiek izmantotas uzņēmuma Google Inc. programmas
Google Analytics radītas sīkdatnes, kas ļauj analizēt VNĪ tīmekļa vietnes
apmeklētāju darbības;
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4.3.2. Google Analytics apkopotā informācija par lietotāju aktivitātēm VNĪ tīmekļa
vietnē tiek nosūtīta uz Google Inc. serveriem ārvalstīs (serveri var atrasties ārpus
Eiropas Savienības) un tiek tur saglabāta;
4.3.3. VNĪ tīmekļa vietnes apmeklētāju IP adreses, pielietojot IP-anonimizāciju,
tiek saīsinātas Eiropas Savienības un Eiropas ekonomiskās zonas teritorijā un
tikai izņēmuma gadījumos var tikt nodota apstrādei uz Google Inc. serveriem;
4.3.4. Saskaņā ar Google Inc. pakalpojumu sniegšanas noteikumiem
(https://policies.google.com/terms?hl=lv) un Google Analytics pakalpojuma
sniegšanas noteikumiem (https://www.google.com/analytics/terms/us.html)
Google Inc. šo informāciju izmanto, lai nodrošinātu VNĪ informāciju par
lietotāju aktivitātēm tīmekļa vietnē un sniegtu citus ar tīmekļa vietnes
izmantošanu saistītus pakalpojumus.
4.4. VNĪ tīmekļa vietnē tiek izmantotas uzņēmuma “Hotjar Ltd.” pakalpojumu radītās
sīkdatnes, kas nepieciešamas tīmekļa vietnes apmeklētāju uzvedības anonīmai
analīzei.
4.5. Sīkdatnes, kas tiek izmantotas VNĪ tīmekļa vietnē:
Nosaukums

Mērķis

Sīkdatnes
veids

Atrašanās
(derīguma
termiņš)

Izcelsme

PHPSESSID

Lietotāja sesijas
identifikācija

Funkcionāla

Līdz tīmekļa
vietnes
izmantošanas
sesijas beigām

www.vni.lv

cookies_accepted

Izmanto
informācijas
iegūšanai, vai
saņemta
piekrišana par
sīkdatņu
izmantošanu

Funkcionāla

Pastāvīga

www.vni.lv

__utml

Izmanto
sākumlapas
rotācijas baneru
statistikā
skatījumu
uzskaitei

Veiktspējas/
analītiskā

100 dienas

www.vni.lv

__utma

Izmanto, lai
identificētu
lietotājus un
apmeklējuma
reizes

Veiktspējas/
analītiskā

2 gadi

Google
Analytics

__utmb

Izmanto, lai
identificētu jaunas
apmeklējuma
reizes

Veiktspējas/
analītiskā

30 minūtes

Google
Analytics

__utmc

Darbojas saistībā
ar sīkdatni

Veiktspējas/
analītiskā

Līdz tīmekļa
vietnes

Google
Analytics
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Nosaukums

Mērķis

Sīkdatnes
veids

Atrašanās
(derīguma
termiņš)
izmantošanas
sesijas beigām

Izcelsme

__utmb, lai
noskaidrotu, vai
lapa tiek
apmeklētu pirmo
reizi
__utmt

Darbojas saistībā
ar sīkdatni
__utmb, lai
noskaidrotu, vai
lapa tiek
apmeklētu pirmo
reizi

Veiktspējas/
analītiskā

Līdz tīmekļa
vietnes
izmantošanas
sesijas beigām

Google
Analytics

_utmz

Izmanto, lai
noskaidrotu avotu,
vai vietni caur
kurieni lapa tiek
apmeklēta

Veiktspējas/
analītiskā

6 mēneši

Google
Analytics

_hjIncludedInSample

Izmanto, lai
identificētu
lietotājus

Veiktspējas/
analītiskā

Līdz tīmekļa
vietnes
izmantošanas
sesijas beigām

HotJar

4.6. Apmeklējot VNĪ tīmekļa vietni, apmeklētājs tiek informēts par sīkdatņu
izmantošanu, tai skaitā par šiem noteikumiem. Piekrītot sīkdatņu izmantošanai, VNĪ
tīmekļa vietnes apmeklētājs apstiprina, ka ir iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm,
to izmantošanas noteikumiem, un tiem piekrīt. Attiecīgi sīkdatņu izmantošanas
tiesiskais pamats ir VNĪ tīmekļa vietnes apmeklētāja piekrišana.
4.7. Atteikšanās no sīkdatnēm:
4.7.1. VNĪ tīmekļa vietnes apmeklētāji var atteikties no Google Analytics
sīkdatnēm, lejupielādējot un instalējot Google Analytics Opt-out Browser Addon papildrīku. Šis papildrīks sazinās ar Google Analytics JavaScript (ga.js), lai
norādītu, ka informāciju par attiecīgo tīmekļa vietnes apmeklējumu nedrīkst
sūtīt uz Google Analytics;
4.7.2. VNĪ tīmekļa vietnes apmeklētāji var mainīt sava datora vai mobilās ierīces
tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumus, lai atteiktos no jaunām sīkdatnēm,
izslēgtu jau esošās vai saņemtu informāciju par jaunu sīkdatņu nosūtīšanu uz
vietnes apmeklēšanai lietoto datoru vai mobilo ierīci (papildus informācija par
sīkdatņu pārvaldību ir pieejama tīmekļa vietnē www.allaboutcookies.org);
4.7.3. Gadījumā, ja VNĪ tīmekļa vietnes apmeklētājs ir atteicies no VNĪ tīmekļa
vietnes sīkdatņu izmantošanas, daļa no VNĪ tīmekļa vietnes apmeklētājam
pieejamās funkcionalitātes var tikt zaudēta vai tā var izpildīties nepilnīgi.
4.8. VNĪ ir ar tīmekļa vietnes darbības nodrošināšanu saistītās personas datu apstrādes
pārzinis. Ar personas datu apstrādi saistītos jautājumos ieinteresētās personas var griezties
pie VNĪ datu aizsardzības speciālista, rakstot uz VNĪ e-pastu datu.aizsardziba@vni.lv vai

3

nosūtot savu jautājumu uz VNĪ juridisko adresi Vaļņu iela 28, Rīga, LV-1980, ar atzīmi
“Datu aizsardzības speciālists”.
4.9. VNĪ Sīkdatņu lietošanas noteikumi ir pieejami VNĪ tīmekļa vietnē.
4.10. VNĪ ir tiesības vienpusēji veikt papildinājumus Sīkdatņu lietošanas noteikumos,
aktuālo versiju ievietojot VNĪ tīmekļa vietnē. VNĪ saglabā noteikumu iepriekšējās redakcijas
un tās ir pieejamas VNĪ tīmekļa vietnes apmeklētājiem.
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