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Sīkdatnes 
nosaukums 

Uzņēmums Apraksts 
Derīguma 
termiņš 

Veids 

Statistikas (trešās puses) sīkfaili palīdz tīmekļa vietņu īpašniekiem izprast, kā apmeklētāji mijiedarbojas ar tīmekļa vietnēm, lai pēc 
iespējas efektīvāk varētu pielāgot tās darbību lietotāju vajadzībām un vēlmēm 

CONSENT 
Google Analytics, Google 

Inc. 

Google sīkfaili, kas seko lietotājam, ja ir sniegta piekrišanas 
Google sīkdatņu izmantošanai. Šis sīkfails neidentificē jūs personīgi, 

ja vien neesat pieteicies, izmantojot Google kontu 

16 gadi 6 
mēneši 1 diena 

HTTP 

NID 
Google Analytics, Google 

Inc. 
Sīkfails, kas atceras lietotāja 

vēlmes un citu informāciju, piemēram, vēlamo valodu 
6 mēneši HTTP 

_ga 
Google Analytics, Google 

Inc. 

Apkopo datus par mājas lapas apmeklēšanu, piemēram, par mājas 
 lapas apmeklētāju skaitu, apmeklētajām lapām, un kopējo laiku, 

kas pavadīts mājaslapā 
2 gadi HTTP 

_gid 
Google Analytics, Google 

Inc. 
Sīkfails, kas izmantots, lai atšķirtu mājaslapas lietotājus un ģenerēt 

statistikas datus par to, kā apmeklētājs izmanto vietni 
1 diena HTTP 

_hjSessionUser

{site_id} 
Hotjar Ltd. 

Hotjar sīkfails, kas tiek iestatīts, kad lietotājs pirmo reizi nonāk lapā ar 
Hotjar skriptu. To izmanto, lai pārlūkprogrammā saglabātu šai vietnei 

unikālo Hotjar lietotāja ID. Tas nodrošina, ka uzvedība turpmākajos tās 
pašas vietnes apmeklējumos tiks attiecināta uz vienu un to pašu lietotāju 

1 diena JSON 

_hjAbsoluteSes

sionInProgress 
Hotjar Ltd. 

Šis sīkfails tiek izmantots, lai noteiktu lietotāja pirmo lapas 
skatījuma sesiju 

30 min 
Boolean 
jā/nē 

_hjIncludedInP

ageviewSample 
Hotjar Ltd. 

Šis sīkfails tiek izmantots, lai noteikt vai lietotājs ir iekļauts datu izlasē, 
ko nosaka mājaslapa 

30 min 
Boolean 
jā/nē 

_hjSession{site

_id} 
Hotjar Ltd. 

Sīkfails, kurā tiek glabāti pašreizējās sesijas dati. Tas nozīmē, ka 
nākamie pieprasījumi sesijas logā tiks attiecināti uz to 

pašu Hotjar sesiju 
30 min 

Boolean 
jā/nē 

_hjIncludedInS

essionSample 
Hotjar Ltd. 

Šis sīkfails tiek izmantots, lai noteikt vai lietotājs ir iekļauts datu izlasē, 
ko nosaka ko nosaka mājas lapas dienas sesijas ierobežojums 

30 min 
Boolean 
jā/nē 

_ym_d Yandex Metrica Sīkfails saglabā informāciju par pirmo vietnes apmeklējumu 1 gads HTTP 

_ym_isad Yandex Metrica 
Sīkfails nosaka, vai lietotāja pārlūkprogrammā ir instalēta reklāmu 

bloķēšanas programmatūra 
1 diena HTTP 

_ym_uid Yandex Metrica 
Sīkfails apkopo datus par lietotāja navigāciju un uzvedību vietnē. 
To izmanto, lai vietnes īpašniekam apkopotu statistikas pārskatus 

1 gads HTML 

_ym_visorc Yandex Metrica 
Sīkfails saglabā informāciju par darbībām, kuras lietotājs ir veicis 

pašreizējā vietnes apmeklējuma laikā, ieskaitot meklēšanu ar 
iekļautiem atslēgvārdiem 

30 min HTTP 

i Yandex  Apkopo datus par lietotāja navigāciju un uzvedību vietnē 8 gadi HTTP 

yabs-sid Yandex 
Sīkfails izmantots lai analizēt vietnes trafiku, sniedzot informāciju 

par to, kā vietnes  lietotāji izmanto vietni 
sesijā HTTP 

yandexuid Yandex 
Sīkfails reģistrē datus par apmeklētāju tīmekļa vietnes uzvedību. 

To izmanto iekšējai analīzei un vietnes optimizācijai 
7 mēneši HTTP 
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ymex Yandex 
Sīkfails reģistrē datus par apmeklētāju tīmekļa vietnes uzvedību. To 

izmanto iekšējai analīzei un vietnes optimizācijai 
7 mēneši HTTP 

Trešās puses mārketinga sīkfaili tiek izmantoti, lai sekotu līdzi apmeklētājiem tīmekļa vietnēs. Šīs sīkdatnes strādā, balstoties uz 
datiem par Datu subjekta pārlūkprogrammu un ierīci, nevis Datu subjekta personas datiem 

1P_JAR 
Google Analytics, Google 

Inc. 

Reģistrē statistiku par uzrādīto saturu lietotājam, piem., cik reizes 
atspoguļots video, kādas reklāmas uzrādītas. Dati ir anonīmi, ja vien 
lietotājs nav autorizējies savā Google kontā, tad uzrādītā informācija, 

atskaņotie video ir saistīti ar lietotāja kontu 

30 dienas HTTP 

NID 
Google Analytics, Google 

Inc. 

Reģistrē lietotāja vēlmes un citu informāciju. Sīkdatne izmantota,  
lai rādītu Google reklāmas un Google pakalpojumos lietotājiem,  

kuri nav autorizējusies savā Google kontā 
182 dienas HTTP 

OTZ 
Google Analytics, Google 

Inc. 
Reģistrē precīzu laiku, kad apmeklētājs atvēra mājas lapu, lai  

aprēķinātu aptuvenu mājas lapas apmeklējuma laiku 
14 dienas HTTP 

Conversion  
Google Analytics, Google 

Inc. 

Sīkfails, ko Google pievieno lietotāja datoram, kad viņš skatās reklāmu 
vai noklikšķina uz tās. Google izmanto atsevišķus serverus  

reklāmguvumu uzskaitei un meklēšanas rezultātiem, kas rezultātā  
aizsargā lietotāja privātumu 

70 dienas HTTP 

IDE Google DoubleClick 
Sīkfails izmantots, lai rādītu mērķtiecīgas reklāmas, kas attiecas uz 

lietotāju. Lietotājiem var tikt rādītas mērķētas reklāmas, pamatojoties 
uz iepriekšējiem vietnes apmeklējumiem 

280 dienas HTTP 

OTZ 
Google Analytics, Google 

Inc. 
Sīkfails palīdz pielāgot reklāmas Google vietnēs, 

piemēram, Google meklētājā 
15 dienas HTTP 

RUL Google DoubleClick Sīkfails palīdz pielāgot reklāmas Google vietnēs 70 dienas HTTP 

_fbp Facebook 
Sīkfails, lai piegādātu reklāmas produktus, piemēram, 

 reāllaika cenu noteikšanu no trešo pušu reklāmdevējiem 
3 mēneši HTTP 

yuidss Yandex 
Sīkfails apkopo informāciju par lietotāju uzvedību vairākās vietnēs. 

Šī informācija tiek izmantota, lai optimizētu reklāmas atbilstību 
tīmekļa vietnē 

7 mēneši HTTP 

_gcl_au Google DoubleClick 
Sīkfails palīdz  analizēt tīmeklī rādīto reklāmu kampaņu veiktspēju. 

Tie arī palīdz noteikt, kurās tīmekļa lapās tiek rādītas reklāmas 
3 mēneši HTTP 

Funkcionālie sīkfaili palīdz padarīt tīmekļa vietni par izmantojamu, nodrošinot pamata funkcijas, piemēram, jūsu izvelēto valodu. 
Tīmekļa vietne bez šiem sīkfailiem nevar pareizi funkcionēt 

cookiesAccept Banka Atļaut funkcionālās sīkdatnes 2 dienas HTTP 

_GRECAPTCHA 
Google Analytics, Google 

Inc. 

Šo sīkfailu izmanto, lai atšķirtu cilvēkus no robotprogrammatūrām. 
Tas ir izdevīgi vietnei, lai varētu sagatavot derīgus pārskatus par 

viņu vietnes izmantošanu 
6 mēneši HTTP 

 


