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Sabiedrība, fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra
vai cita struktūra, kura apstrādā Personas datus.
ir jebkura ar Personas datiem vai Personas datu kopumiem veikta
darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem
līdzekļiem (Personas datu vākšana, reģistrācija, organizēšana,
strukturēšana, glabāšana, atjaunošana un aktualizāija, pielāgošana
vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana,
nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai
kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana).
Sabiedrības darbību regulējošie ārējie tiesību akti, ar Sabiedrības
darbību saistītie pašregulējošo institūciju noteiktie vai ar
Sabiedrības darbību saistīti standarti, ka arī profesionālās rīcības un
ētikas kodeksi.
akts dokumenti, kurus izdevusi Sabiedrība un kas reglamentē
Sabiedrības, atsevišķu tās struktūrvienību vai darbinieku darbību,
piemēram, politikas, procedūras, nolikumi, procesu apraksti u.c.
jebkura persona kas apmeklē Sabiedrības Mājas lapu internetā.
Sabiedrības Mājas lapas internetā, kuru adreses ir
www.renesource.lv; www.renesource.com; www.renesource.eu;
un www.renesource.ru;
šie “Sīkdatņu izmantošanas noteikumi”.
jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu
fizisku personu - Datu subjektu.
AS IBS „Renesource Capital”.
ir tīmekļa servera nosūtīta neliela teksta virkne klientam (parasti
tīmekļa pārlūkprogrammai), kura tiek saglabāta lietotāja datorā kā
parasta datne. Ar tās palīdzību serveris var identificēt lietotāju,
pārbaudot klienta atsūtīto sīkdatni. Visbiežāk sīkdatnes izmanto
lietotāju autentifikācijai (lietotājam ievadot savu lietotājvārdu un
paroli, serveris nosūta uz lietotāja datora unikālu teksta virkni, pēc
kā vēlāk var noteikt, ka lietotājs ir pieslēdzies sistēmai), sesijas
uzturēšanai, kā arī specifiskas informācijas saglabāšanai par
lietotāju. Izmantojot sīkdatnes, lietotājs veido tīmekļa vietni
atbilstoši savām vēlmēm un interesēm.
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fiziska vai juridiska persona, kura nav Personas datu pārziņa vai
Apstrādātāja tiešā pakļautībā, ir pilnvarota Apstrādāt Personas
datus.

2. Mērķis
2.1. Noteikt Sīkdatņu izmantošanas noteikumus Sabiedrības Mājaslapā.
2.2. Norādīt Sīkdatņu lietošanas nolūkus, kā arī Lietotāju tiesības mainīt un izvēlēties sīkdatņu lietošanu
atbilstoši savām vajadzībām.
3. Vispārējie noteikumi
3.1. Sīkdatnes palīdz sniegt, uzlabot un aizsargāt Sabiedrības pakalpojumus, nodrošinot Klienta un
Lietotāju vajadzībām piemērotākus piedāvājumus, kā arī ērtāku un drošāku lietošanas pieredzi.
3.2. Lietojot un apmeklējot Sabiedrības Mājas lapas, Lietotāji piekrīt sīkdatņu izmantošanai.
3.3. Ar Sīkdatņu palīdzību, Mājas lapa iegūst spēju saglabāt Lietotāja individuālos iestatījumus, atpazīt
to un atbilstoši reaģēt, ar mērķi uzlabot Mājas lapas lietošanas pieredzi. Lietotājs var atslēgt vai
ierobežot sīkdatņu izmantošanu, taču bez Sīkdatnēm nebūs iespējams pilnvērtīgi izmantot visas
Sabiedrības Mājas lapas funkcijas.
3.4. Sabiedrības izmantotās Sīkdatnes nesatur Lietotāju Personas datus un tās nevar izmantot
Lietotāja personības identificēšanai. Tomēr, ja Lietotājs vēlas ierobežot (nepieļaut) Sīkdatņu
saglabāšanu tā galaiekārtā vai dzēst tajā jau saglabātas Sīkdatnes, to ir iespējams izdarīt, izmantojot
interneta pārlūkprogrammas iestatījumus.
3.5. Sabiedrībai ir tiesības jebkurā brīdī izmainīt šos Noteikumus. Sabiedrības Mājas lapas apmeklētāju
un Lietotāju pienākums ir regulāri pārbaudīt Mājas lapas saturu, lai iepazītos ar jebkuriem Noteikumu
atjauninājumiem vai tajos veiktajām izmaiņām.
3.6. Sīkdatņu informācija netiek nodota apstrādei ārpus Eiropas Savienības un EEZ.
4. Atkarībā no veicamajām funkcijām un izmantošanas mērķa, Sabiedrība izmanto:
4.1. Obligātās sīkdatnes, kuras nepieciešamas, lai Lietotājs varētu brīvi apmeklēt un pārlūkot Mājaslapu
un izmantot tās piedāvātās iespējas, tajā skaitā iegūt informāciju par pakalpojumiem. Šīs Sīkdatnes
identificē Lietotāja iekārtu, taču neizpauž lietotāja identitāti, kā arī tās nevāc un neapkopo
informāciju. Bez šīm Sīkdatnēm Mājas lapa nevarēs pilnvērtīgi darboties, piemēram, sniegt
Lietotājam nepieciešamo informāciju vai nodrošināt Demo (mācību) platformas darbību. Šīs
Sīkdatnes tiek glabātas Lietotāja iekārtā līdz brīdim, kad tiek aizvērta Mājas lapas
pārlūkprogramma.
4.2. Funkcionālās sīkdatnes, ar kuru starpniecību Mājas lapa atceras Lietotāja izvēlētos uzstādījumus un
veiktās izvēles, lai Lietotājs varētu ērtāk lietot Mājaslapu. Šīs Sīkdatnes glabājas Lietotāja iekārtā
pastāvīgi.
4.3.Analītiskās sīkdatnes, kuras apkopo informāciju, kā Lietotājs lieto Mājaslapu, konstatē biežāk
apmeklētās sadaļas, ieskaitot saturu, kuru Lietotājs izvēlas, pārlūkojot Mājas lapu. Informācija tiek
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lietota analīzes nolūkos, lai noskaidrotu, kas interesē Mājaslapas Lietotājus, un varētu uzlabot
Mājaslapas funkcionalitāti, padarīt to ērtāk lietojamu. Analītiskās sīkdatnes identificē tikai Lietotāja
iekārtu, taču neizpauž Lietotāja identitāti. Atsevišķos gadījumos dažas no analītiskajām Sīkdatnēm
Mājaslapas īpašnieka vietā saskaņā ar tā norādījumiem un tikai atbilstoši norādītajiem mērķiem
pārvalda Trešās personas – datu Apstrādātāji (operatori), piemēram, Google Analytics.
4.4.
Mērķa (reklāmas) sīkdatnes izmanto, lai apkopotu informāciju par Lietotāja apmeklētajām
tīmekļa vietnēm un piedāvātu tieši konkrētam lietotājam interesējošus Sabiedrības pakalpojumus
vai adresētu konkrētā Lietotāja izrādītajai interesei atbilstošus piedāvājumus. Parasti šīs Sīkdatnes
ar Sabiedrības atļauju atbilstoši norādītajiem mērķiem izvieto Trešās personas, piemēram, Google
Adwords. Mērķa sīkdatnes Lietotāja galiekārtā tiek uzglabātas pastāvīgi.
5. Sīkdatņu izmantošanas mērķi:
5.1. Sabiedrība izmanto Sīkdatnes, lai uzlabotu Mājas lapas lietošanas pieredzi, cita starpā lai:
5.1.1. nodrošinātu Mājas lapas funkcionalitāti;
5.1.2. pielāgotu Mājaslapas funkcionalitāti Lietotāja lietošanas paradumiem – tai skaitā valodai,
meklēšanas pieprasījumiem, iepriekš apskatītajam saturam;
5.1.3. iegūtu statistikas datus par Mājas lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, Mājaslapā
pavadīto laiku u.c.;
5.1.4. veiktu Lietotāju autentifikāciju, gadījumos, kad Lietotājs izmanto Demo (mācību) platformas
pakalpojumus, reģistrējas/pierakstās analītiskajiem Sabiedrības materiāliem.
6. Sīkdatņu glabāšanas termiņi:
6.1. Ja ar Ārējiem tiesību aktiem nav noteikts citādi, Sīkdatnes tiek glabātas, kamēr tiek izpildīta darbība,
kādam nolūkam tās vāktas, un pēc tam tās tiek dzēstas.
7. Sīkdatņu apstiprināšana un atslēgšana
7.1. Apmeklējot Sabiedrības Mājaslapu, Lietotājam tiek attēlots logs ar ziņojumu par to, ka Mājaslapā
tiek izmantotas sīkdatnes.
7.2. Aizverot šo ziņojuma logu, Lietotājs apstiprina, ka ir iepazinies ar informāciju par Sīkdatnēm, to
izmantošanas nolūkiem, gadījumiem, kad to informācija tiek nodota Trešajai personai, un tiem
piekrīt. Attiecīgi, Sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir Lietotāja piekrišana.
7.3. Ikvienas tīmekļa pārlūkprogrammas drošības iestatījumos iespējama Sīkdatņu ierobežošana un
dzēšana. Tomēr jāņem vērā, ka nevar atteikties no obligāto un funkcionālo sīkdatņu lietošanas, jo
bez tām Mājaslapas pilnvērtīgas lietošanas nodrošināšana nav iespējama.
8. Sabiedrības kontaktinformācija
Sabiedrības juridiskā un biroja adrese atrodas Duntes ielā 15A, Rīgā, LV 1005. Sabiedrības par Personas
datu aizsardzību atbildīgās nodaļas darba laiks: darba dienās, no plkst. 9:00 līdz plkst.17:00. E-pasta
adrese: info@renesource.lv , Tālr. Nr.: +371 67130653.
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9. Ar Noteikumiem saistītie tiesību akti
9.1. Eiropas Parlamenta un padomes 2016.gada 27. aprīļa regulā Nr.2016/679 par fizisku personu
aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, kas sākot ar 2018.gada
25.maiju ir tieši piemērojama Latvijas Republikā;
9.2. Latvijas Republikas “Personas datu apstrādes likums”.
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