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ESTO LV AS 

 

 

SĪKFAILU POLITIKA 

 

AS ESTO LV (turpmāk - ESTO) izmanto sīkdatnes. Sīkdatnes ir nelieli teksta faili, kas 

tiek saglabāti lietotāju apmeklēto tīmekļa vietņu viedierīcē.  

ESTO tīmekļa vietnē tiek izmantotas tikai nepieciešamās (funkcionālās) sīkdatnes, un 

ESTO nelūdz jūsu piekrišanu to izmantošanai. Šo sīkdatņu izmantošanas juridiskais pamats ir 

ESTO likumīgās intereses, kas vairāk aprakstītas ESTO Privātuma politikā. 

ESTO tīmekļa vietnē tiek izmantotas šādas nepieciešamās sīkdatnes: 

✓ XSRF-TOKEN - šis sīkfails tiek izmantots, lai saglabātu sesijas informāciju. Sesijas 

informācija tiek saglabāta līdz vietnes slēgšanai. Tas ir ESTO tīmekļa vietnes tehniskās 

drošības mehānisms. Sīkāka informācija ir atrodama šeit 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Cross-site_request_forgery ).  

✓ my_app_session - šajos sīkfailos tiek saglabāta informācija par vietnē pieteiktā lietotāja 

pašreizējo sesiju. To nepieciešams uzraudzīt tikai tehnisku iemeslu dēļ. 

 

Apmeklētāju ērtībām ESTO tīmekļa vietnē tiek izmantotas šādas sīkdatnes: 

✓ _zlcid, _zlcmid, _zlcstore ir Zendesk sīkfaili, kas ļauj ESTO sazināties ar lietotājiem 

tērzēšanas laikā (Live Chat). Zendesk kopā ar lietotāju saglabā arī sarakstes identifikatoru, 

kas identificē lietotāja ierīci starp apmeklējumiem tērzēšanas sesijas laikā. Zendesk 

konfidencialitātes politika: 

https://www.zendesk.co.uk/company/customers- partners/privacy-policy/  

 

Šo sīkfailu izmantošanas ierobežošana var ierobežot piekļuvi noteiktām ESTO tīmekļa 

vietnes daļām vai vispār liegt lietotājam izmantot vietni. Lielākā daļa ierīču un/vai 

pārlūkprogrammu ļauj dzēst saglabātās sīkdatnes, izmantojot ierīces iestatījumus. 

 

Visu populārāko pārlūkprogrammu (piemēram, Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox, 

Mozilla, Opera u.c.) jaunākās versijas saviem lietotājiem ļauj kontrolēt sīkdatnes, ļaujot mainīt 

ierīces pārlūkprogrammas iestatījumus. Tu kā lietotājs pats vari veikt iestatījumu uzstādīšanu savas 

ierīces pārlūkprogrammā, ļaujot pieņemt vai noraidīt visas vai noteiktas sīkdatnes, vai saņemt 

informāciju par jaunu sīkdatņu nosūtīšanu uz ierīci. Lai to veiktu, tev ir jāaktivizē savas ierīces 

pārlūkprogrammā esošie iestatījumi (parasti atrodas sadaļā „Palīdzība”, „Rīki” vai „Rediģēšana”). 

Vairāk informāciju, kā kontrolēt sīkdatnes atbilstoši ierīces pārlūkprogrammai, vari atrast 

mājaslapā: www.aboutcookies.org . 

 

Ja jums ir vēl kādi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar tālāk norādītajiem kontaktiem. 
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