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1. Ievads 

Šī politika sniedz informāciju par to, kā Bridgestone Europe NV/SA (Kleine Kloosterstraat  10, 1932, 

Zaventema, Beļģija, sabiedrības reģistrācijas Nr. RPR (Brisele) 0441192820), tās saistītās 

sabiedrības (“Bridgestone”, “mēs” vai “mums”) izmanto sīkdatnes saistībā ar jūsu Bridgestone 

tīmekļa vietņu (”Tīmekļa vietne”) izmantošanu.   

Sīkdatnes (kas tostarp ietver arī tamlīdzīgas tehnoloģijas, piemēram, pikseļus un tīmekļa 

bāksignālus) ir nelieli teksta faili, ko mēs un mūsu reklāmas partneri uzstādām jūsu internetam 

pieslēgtajā(-s) ierīcē(-s) un kas ļauj Tīmekļa vietnei atpazīt jūs un jūsu ierīci(-es), kad jūs sazināties 

ar mums, izmantojot Tīmekļa vietni. Mēs izmantojam sīkdatnes nolūkiem, kas izskaidroti 2. sadaļā. 

 

2. Kāpēc mēs izmantojam sīkdatnes? 

Bridgestone izmanto sīkdatnes dažādiem nolūkiem.  

Mēs glabājam sīkdatnes jūsu ierīcē(-s), piemēram, lai uzlabotu mūsu Tīmekļa vietnes 

funkcionalitātes. Sīkdatnes var palīdzēt jums navigēt mūsu Tīmekļa vietnē (piemēram, atceroties 

jūsu valodas izvēli un lapas, ko iepriekš apmeklējāt) vai tās var būt nepieciešamas, lai atbilstoši 

sniegtu jūsu pieprasītos pakalpojumus (piemēram, atceroties preces, ko ievietojāt savā pirkumu 

grozā).  

Tāpat atsevišķas sīkdatnes var sniegt mums statistisko informāciju par mūsu Tīmekļa vietnes 

izmantošanu, kas palīdz mums saprast apmeklētāju uzvedību un izvēles kopumā. Piemēram, mēs 

varam izmantot šīs sīkdatnes, lai uzzinātu, kā apmeklētāji izmanto mūsu Tīmekļa vietni, un 

analizēt, kas strādā pareizi un kas ne, lai pastāvīgi uzlabotu mūsu Tīmekļa vietni un novērtētu, cik 

efektīva ir mūsu komunikācija. 

Tāpat sīkdatnes var tikt izmantotas, lai izsekotu jūsu interesēm par mūsu produktiem un 

pakalpojumiem un lai nosūtītu jums uz saturu balstītu un mērķorientētu reklāmu, kad jūs 

apmeklējat trešo personu tīmekļa vietnes vai sociālos medijus. 

Sīkdatnes var nodrošināt atsevišķu trešo personu lietotņu funkcionēšanu, piemēram, sociālo 

mediju spraudņus. Spraudņi ir “Patīk” un “Kopīgot” pogas, kas ļauj jums kopīgot saturu vai jūsu 

pieredzi jūsu sociālo mediju kontos.  

  



3. Kādus sīkdatņu veidus mēs izmantojam? 

Mēs izmantojam dažādus sīkdatņu veidus. Sīkdatnes tiek kategorizētas pēc to izcelsmes kā 

pirmās personas sīkdatnes vai trešo personu sīkdatnes. Tāpat sīkdatnes tiek kategor izētas kā 

sesijas sīkdatnes vai pastāvīgās sīkdatnes atkarībā no tā, cik ilgi tās paliek jūsu ier īcē( -s). Tāpat 

sīkdatnes tiek kategorizētas pēc to veiktās funkcijas: būtiskās un statistiskās sīkdatnes , 

funkcionalitātes sīkdatnes , reklāmas sīkdatnes un sociālo mediju sīkdatnes.  

P irmās personas sīkdatnes  

Pirmās personas sīkdatnes ir sīkdatnes, ko iestatām mēs un izmantojam pēc saviem ieskatiem. 

Trešo personu sīkdatnes  

Trešo personu sīkdatnes iestata citas personas, nevis Bridgestone. Dažas no mūsu tīmekļa lapām, 

piemēram, var saturēt saturu no citām vietnēm, piemēram, YouTube vai Flickr, kas var iestatīt 

savas sīkdatnes, kad jūs piekļūstat to saturam. Tāpat, ja jūs kopīgojat saiti uz mūsu tīmekļa vietni, 

pakalpojums, kurā jūs to kopīgojat (piemēram, Facebook, Twitter vai LinkedIn) var uzstādīt 

sīkdatni jūsu pārlūkā. Jūs varat izslēgt sīkdatnes jūsu pārlūka iestatījumos (skatīt 6. sadaļu). 

Sesijas sīkdatnes  

Sesijas sīkdatnes ir pagaidu sīkdatnes un saglabājas jūsu ierīcē līdz brīdim, kad pārtraucat sesiju. 

Tās tiek dzēstas no jūsu datora vai ierīces, kad aizverat pārlūku.  

Pastāvīgās sīkdatnes 

Pastāvīgās sīkdatnes paliek jūsu datorā vai ierīcē arī pēc sesijas beigām un tiek glabātas tur tik ilgi, 

cik tas paredzēts sīkdatnē. Mēs izmantojam pastāvīgās sīkdatnes, kad mums jāatceras jūsu izvēles 

un darbības nākamajai jūsu apmeklējuma reizei. 

Sīkdatnes tiek kategorizētas pēc to nolūka kā īpaši nepieciešamas sīkdatnes, funkcionalitātes 

sīkdatnes, reklāmas sīkdatnes un sociālo mediju sīkdatnes. 

Būtiskas sīkdatnes un statistikas sīkdatnes 

 

Būtiskas sīkdatnes ir sīkdatnes, kas ir īpaši nepieciešamas, lai ļautu jums pārvietoties pa lietotnēm 

un izmantot visas to funkcijas. Piemēram, šī veida sīkdatnes ļauj jums pāriet no vienas tīmekļa 

vietnes uz nākamo un glabāt informāciju, kas nepieciešama jūsu pieprasītā pakalpojuma veikšanai 

(piemēram, lai atcerētos preces, ko iegādājaties tiešsaistē, lai ļautu jums pāriet uz maksāšanas 

lapu). Bez šīm sīkdatnēm pakalpojumi, ko jūs pieprasījāt, nevar tikt sniegti.  

  



Kā būtiskās sīkdatnes ietekmē jūsu privātumu?  

 

Mums nav nepieciešama lietotāja piekrišana, lai uzstādītu šīs sīkdatnes, jo tās nepieciešamas tikai 

un vienīgi jūsu pieprasītā pakalpojuma sniegšanai Tīmekļa vietnē. 

Statistikas sīkdatnes, ko sauc arī par veiktspējas sīkdatnēm, palīdz mums saprast, kā apmeklētāji 

izmanto Tīmekļa vietni. Tas ļauj mums pastāvīgi uzlabot Tīmekļa vietnes veiktspēju, lai sniegtu 

apmeklētājiem labāku pārlūkošanas pieredzi. Piemēram, šīs sīkdatnes informē mūs par to, kuras 

tīmekļa vietnes lietotāji apmeklē visbiežāk, vai arī par to, vai lietotāji saņem kļūdu ziņojumus no 

tīmekļa vietnēm, ko viņi apmeklē.  

Kā statistiskās sīkdatnes ietekmē jūsu privātumu?  

 

Šīs sīkdatnes tiek piemērotas automātiski uz katras sesijas laiku vai ilgāku periodu atkarībā no to 

nolūka. Šīs sīkdatnes neapkopo informāciju, ar kuras palīdzību iespējams identificēt apmeklētāju. 

Šīs sīkdatnes apkopo tikai anonīmu informāciju apkopotā veidā, tāpēc mums nav nepieciešama 

jūsu piekrišana statistisko sīkdatņu izmantošanai.   

 

Mēs izmantojam Google Analytics rīku, lai iegūtu vispārīgu pārskatu par to, kā apmeklētāji lieto 

mūsu tīmekļa vietni. Informācija, ko ģenerē Google Analytics sīkdatnes, tiek nosūtīta Google 

Incorporated, kas atrodas Amerikas Savienotajās Valstīs. Bridgestone izmanto Google Analytics 

rīku ar aktivizētu IP anonimizāciju, tas nozīmē, ka Google mūsu vārdā apstrādās savākto 

informāciju, lai izvērtētu to, kā jūs izmantojat tīmekļa vietni, un lai ģenerētu pārskatus par Tīmekļa 

vietnes darbību. Taču Google nevarēs saistīt no jums savākto informāciju par mūsu Tīmekļa 

vietnes apmeklējumu ar jebkuriem citiem Google turētiem datiem.      

 

Šīs sīkdatnes tiek iespējotas pēc noklusējuma, taču jūs varat izvēlēties tās atspējot sava pārlūka 

iestatījumos (veiciet 6. sadaļā minētās darbības). Tāpat jūs varat atspējot Google Analytics, 

izmantojot saiti “Atspējot Google Analytics” tīmekļa 

vietnēhttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en, un lejupielādēt un uzstādīt Google 

Analytics atspējošanas pārlūka spraudni savā(-s) ierīcē(-s).  

  

Funkcionalitātes sīkdatnes  

 

Šīs sīkdatnes ļauj mums personalizēt Tīmekļa vietni tieši jums, atceroties jūsu izvēles un 

iestatījumus (piemēram, lietotāja vārdu, valodu vai atrašanās vietu, no kuras jūs piekļūstat Tīmekļa 

vietnei). Šīs sīkdatnes var tikt izmantotas arī, lai atcerētos jūsu veiktās izmaiņas, piemēram, burtu 

izmērs, fonti un citas Tīmekļa vietnes daļas, ko iespējams pielāgot, vai lai atcerētos jūsu 

pārlūkošanas vēsturi vai to, ka jūs jau apmeklējāt Tīmekļa vietni iepriekš. 

 

Kā funkcionalitātes sīkdatnes ietekmē jūsu privātumu? 

Funkcionalitātes sīkdatnes pēc noklusējuma ir atspējotas. Informācija, ko šīs sīkdatnes vāc, var 

ietvert tehnisku informāciju, kas tiek apstrādāta saistībā ar jūsu apmeklējumu un ir saistīta ar jūsu 

ierīci, kamēr jūsu vārds netiek atklāts. Ja izvēlaties neiespējot šīs sīkdatnes, tas, iespējams, var 

ietekmēt jūsu pārlūkošanas iespējas.  

  

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en


Reklāmas sīkdatnes  

 

Šīs sīkdatnes var būt vai nu pirmās personas, vai trešās personas sīkdatnes, kas seko jūsu 

pārlūkošanas aktivitātei, lai veidotu lietotāju profilus. Ja jūs izmantojat mūsu Tīmekļa vietni, mēs 

vācam un analizējam datus par jūsu ierīci(-ēm) (IP adrese) un to, kā jūs izmantojat mūsu 

pakalpojumus (piemēram, kādas lapas jūs apmeklējat). Lietotāja profils, kas tiek izveidots, 

balstoties uz jūsu pārlūkošanas aktivitāti, tiek izmantots, lai rādītu jums reklāmas, kas saistītas ar 

jūsu interesēm, balstoties uz jūsu pārlūkošanas aktivitāti. 

Uzņēmumi, ko mēs piesaistām, lai pielāgotu un rādītu jums reklāmas, arī vāc datus no jums 

dažādos citos tiešsaistes pakalpojumos. Šie dati palīdz mums paredzēt, kas jūs varētu interesēt, 

un parādīt jums reklāmas, kas pielāgotas šīm interesēm.  

Mēs nerādām jums reklāmas un nepārdodam reklāmas laukumus trešajām personām mūsu 

Tīmekļa vietnēs, taču mēs pērkam reklāmas laukumus sociālajos medijos un trešo personu 

tīmekļa vietnēs (piemēram, automašīnu nozares tīmekļa vietnēs, tiešsaistes riepu veikalos), kur 

mūsu produktu un pakalpojumu reklāmas jums nodrošinās mūsu reklāmas partneri, kas rīkojas 

mūsu vārdā (pārorientētā reklāma).  

Kā šīs sīkdatnes ietekmē jūsu privātumu?  

Mēs neglabājam nekādu informāciju par jūsu identitāti vai jūsu pārlūkošanas aktivitāti šajās trešo 

personu tīmekļa vietnēs. Reklāmas, ko jums rādām trešo personu tīmekļa vietnēs, ko jūs 

apmeklējat, tiek pielāgotas, balstoties uz jūsu interesēm, kad jūs iepriekš apmeklējāt mūsu 

Tīmekļa vietni, piemēram, ja jūs apmeklējat mūsu Tīmekļa vietni, kurā pieejama informācija par 

Bridgestone ziemas riepām, mēs, iespējams, jums rādīsim ziemas riepu reklāmas, kad jūs 

apmeklējat trešo personu tīmekļa vietnes. 

Šīs sīkdatnes pēc noklusējuma ir atspējotas un tiek uzstādītas jūsu ierīcē(-s) tikai pēc jūsu 

piekrišanas.   

Sociālo mediju sīkdatnes 

Mūsu tīmekļa vietnē mēs izmantojam sociālo mediju spraudņus no tādiem kanāliem kā Facebook, 

Google+, Twitter, LinkedIn un YouTube. Sociālo mediju spraudņi ir moduļi, kas ļauj jums kopīgot 

saturu no mūsu Tīmekļa vietnes sociālajos medijos, ja jums ir konts šajos sociālajos medijos. Šīs 

sīkdatnes piemērs ir Facebook poga “Patīk”. Tā ir iespējama, izmantojot sīkdatnes.  

Sociālo mediju spraudņi novieto trešo personu sīkdatnes jūsu ierīcē(-s), ļaujot sociālajiem 

medijiem sekot jūsu darbībām mūsu Tīmekļa vietnē atkarībā no to nolūkiem, kas var ietvert 

biheiviorālo reklāmu, analītiku vai tirgus izpēti. Vairāk informācijas par datiem, ko šie sociālo 

mediju kanāli iegūst, izmantojot spraudņu sīkdatnes, pieejama attiecīgajās sociālo mediju tīmekļa 

vietnēs.  

  



Kā šīs sīkdatnes ietekmē jūsu privātumu? 

Šīs sīkdatnes pēc noklusējuma ir atspējotas un tiek uzstādītas jūsu ierīcē(-s) tikai pēc jūsu 

piekrišanas.  

Ja jūs izmantojat sociālos medijus, jūs varat izlemt, vai piekrītat vai nepiekrītat sīkdatņu 

izmantošanai jūsu privātuma iestatījumos jūsu sociālo mediju kontā. 

4. Kā mūsu reklāmas partneri izmanto sīkdatnes? 

Mūsu reklāmas tiek rādītas jums, izmantojot rūpīgi atlasītus, profesionālus reklāmas partnerus. 

Sīkdatnes, kas ietvertas reklāmās, ļauj mūsu reklāmas partneriem uzraudzīt reklāmu efektivitāti. 

Tāpat mūsu reklāmas partneri var izmantot sīkdatnes, ko viņi uzstādījuši jūsu ierīcē(-s), kad jūs 

pārlūkojāt citas tīmekļa vietnes. Reklāmas partneri veic šīs darbības, lai uzzinātu, vai jūs esat 

apskatījuši noteiktas reklāmas, vai lai atrastu sakritību savā datubāzē. Tas palīdz mūsu reklāmas 

partneriem uzzināt, cik daudz reklāmu jūs redzat internetā, un ja jūs esat piedalījies(-usies) tirgus 

izpētē, izpētes uzņēmums var reģistrēt to, ka jūs apskatījāt attiecīgo reklāmu. 

Jebkuram uzņēmumam, kuram mēs ļaujam pievienot tagus vai kodu mūsu tīmekļa vietnei, ir 

sniegti norādījumi, lai nodrošinātu, ka jūsu dati tiek izmantoti atbilstošā veidā. Taču viņi izmanto 

jūsu datus kā datu pārzinis, un šādai datu izmantošanai tiek piemēroti šo uzņēmumu privātuma 

principi. Lai pārbaudītu vai dzēstu trešo personu sīkdatnes jūsu ierīcē(-s), veiciet 8. sadaļā 

norādītās darbības. 

5. Kā mēs iegūstam jūsu piekrišanu? 

Apmeklējot Tīmekļa vietni pirmo reizi, jums tiks parādīts paziņojums (sīkdatņu reklāmkarogs), kas 

ietver norādījumus, kā pārvaldīt jūsu piekrišanu sīkdatņu izmantošanai.  

Būtiskajām (nepieciešamajām) sīkdatnēm un analītikas sīkdatnēm nav nepieciešama jūsu 

piekrišana, un tās tiks uzstādītas jūsu ierīcē(-s) automātiski. Lai gan būtiskās un analītikas sīkdatnes 

nevar tikt atspējotas, izmantojot mūsu Tīmekļa vietnes Sīkdatņu iestatījumus, jūs to varat izdarīt 

Google Analytics tīmekļa vietnē (skatīt 3. sadaļu). 

Apmeklējot Tīmekļa vietni, turpmāk paziņojuma reklāmkarogs jūsu ierīcē vairs neparādīsies, taču 

jūs jebkurā laikā varat mainīt jūsu sīkdatņu piekrišanas izvēli, noklikšķinot uz saites “Mainīt manas 

preferences” vai izmantojot jūsu interneta pārlūka iestatī jumus (skatīt 6. sadaļu, lai uzzinātu 

vairāk).   

 

 

 



6. Kā jūs varat atteikties no sīkdatnēm? 

Kad esam saņēmuši jūsu piekrišanu sīkdatņu izmantošanai, mēs saglabājam sīkdatni jūsu ierīcē(-

s), lai atcerētos jūsu izvēli nākamajiem mūsu Tīmekļa vietnes apmeklējumiem. Ja jūs jebkurā laikā 

vairs nevēlaties, ka informācija par jūsu pārlūkošanas uzvedību tiek izmantota, jūs varat no tā 

atteikties, mainot jūsu pārlūka iestatījumus atbilstoši tālāk minētajam. Tāpat jūs varat atteikties no 

to izmantošanas, atverot sadaļu “Sīkdatņu iestatījumi” mūsu tīmekļa vietnē. 

 

Pār lūka iestatījumu maiņa 

Jūs varat neatļaut jūsu pārlūkošanas izsekošanu, pielāgojot jūsu pārlūka iestatījumus, 

pārlūkojot vietni “privātajā režīmā” vai izmantojot pārlūka spraudņus. Tāpat jūs varat uzzināt 

par to vairāk, apmeklējot attiecīgās atbalsta lapas jūsu pārlūkā vai izmantojot palīdzības 

funkciju jūsu pārlūkā:  

Edge 

Chrome 

Mozilla Firefox 

Internet Explorer 

Safari 

Opera 

Mobilās l ietotnes 

Ja jūs piekļūstat mūsu lietotnēm caur tīmekļa pārlūku jūsu mobilajā ierīcē, jums jāveic iepriekš 

minētās darbības. Taču mobilās lietotnes izmanto atšķirīgas tehnoloģijas, lai atpazītu jūsu 

ierīci. Lai atteiktos no jūsu datu izmantošanas mērķorientētai reklāmai, jums jāveic tālāk 

minētās darbības. 

Apple iOS 

1. Atveriet Iestatījumi > Privātums > Reklāma. 

2. Ieslēdziet “Ierobežot reklāmu izsekošanu”. 

Apmeklējiet Apple atbalsta vietni, lai uzzinātu vairāk. 

  

https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
http://support.apple.com/kb/PH5042
http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
https://support.apple.com/en-gb/HT202074


Google Android 

1. Atveriet Iestatījumus. 

2. Atveriet Google sadaļā Konti. 

3. Atlasiet Reklāmas sadaļā Privātums. 

4. Atzīmējiet “Atteikties no uz interesēm balstītām reklāmām”. 

Apmeklējiet Google atbalsta vietni, lai uzzinātu vairāk. 

Microsoft Windows 

1. Atveriet Iestatījumus. 

2. Pieskarieties sadaļai Privātums. 

3. Pieskarieties Reklāmas ID un ieslēdziet “Neļaut lietotnēm izmantot manas reklāmas ID, lai 

sekotu lietotņu lietošanas paradumiem”  

Apmeklējiet Microsoft atbalsta lapu, lai saņemtu vairāk informācijas. 

7. Trešās personas saņēmēji un apstrādātāji 

Bridgestone nemainās ar sīkdatnēm ar trešo personu tīmekļa vietnēm vai datu ārējiem 

piegādātājiem, izņemot trešās personas, kas strādā tieši ar Bridgestone vai to kontrolē un 

uzraudzībā, lai sniegtu tīmekļa pakalpojumus. Bridgestone vienmēr pārliecinās, ka jūsu datu 

apstrādātājiem ir saistoši nepieciešamie līguma noteikumi, lai tiktu garantēta datu drošība un 

konfidencialitāte. 

Lai arī mēs varam izmantot informāciju, kas ievākta, izmantojot trešo personu sīkdatnes, ņemiet 

vērā, ka visas trešo personu sīkdatnes pārvalda to nodrošinātāji atbilstoši viņu politikām.   

8. Mūsu sīkdatņu informācija un to derīguma 

termiņš  

Lai apskatītu mūsu izmantoto sīkdatņu sarakstu, to derīguma termiņu un to domēnu un/vai 

nosaukumu, jūs varat atvērt jūsu tīmekļa pārlūka iestatījumus.  

 

Tālāk sniegti īsi norādījumi, kuros skaidrots, kā tas darāms dažādos pārlūkos:  

https://www.wikihow.com/View-Cookies 
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