
SĪKFAILU POLITIKA 

Stājas spēkā: 2018. gada 25. maijā 

 

Kas tas ir? 

Lai šī vietne pienācīgi darbotos, reizēm Jūsu ierīcē tiek ielikti mazas datu krātuves, kas tiek sauktas par 
sīkfailiem. Sīkfails – tas ir neliels fails, kas ir atsūtīts uz ierīci, lietotājam uzturoties attiecīgajā tīmekļa vietnē. 
Ar sīkfailu palīdzibu tīmekļa vietne atpazīst lietotāja ierīci (piem., lietotājam nākamo reizi apmeklējot šo 
tīmekļa vietni). 

Informāciju no sīkfailiem tiek izmantota tikai parasto darbību veikšanai. Sīkfailu sniegtā informācija netiek 
izmantota personiskas informācijas vākšanai par lietotāju. 

 

Kādus sīkfailus mēs izmantojam? 

Tīmekļa vietnē izmantot sīkfailu apraksti: 

Domēns Sīkfailu nosaukums Mērķis Darbības laiks 

.hipocredit.lv _gat {ID} 
Pieprasījumu veikšanas 

regulēšana vietnē 

(„Google Analytics“) 
viena minūte 

.hipocredit.lv _ga 
Atpazīt lietotājus 

piešķirot unikālo kodu 

(„Google Analytics“) 
24 mēn. 

.hipocredit.lv _gid 
Atpazīt lietotājus 

piešķirot unikālo kodu 

(„Google Analytics“) 
viena diena 

.hipocredit.lv _gac_{ID} „Google Analytics“ 90 dienas 

.hipocredit.lv _zlcmid 
Dzīvās komunikācijas 
uzturēšanai (angl. chat 

box) 
vienu gadu 

.hipocredit.lv 

calcLoanAmount, calcLoanDownpayment, loan-
amount-select, loan-downpayment-select, 
calcMortgageTerm, mortgage-term-select, 

calcMortgageAmount, mortgage-amount-select, 
calcLoanTerm, calcSelectedLoanType, loan-term-

select 

Kredīta veida izvēlei, 
kredīta summai un 

termiņam, nekustamā 
īpašuma cenai, 

sākotnējās iemaksas 
ievadīšanai izklājlapā 

un aprēķināšanai 

viena diena 

.hipocredit.lv eat-cookies Sīkfailu politikas 
piekrišanai vienu gadu 

.hipocredit.lv laravel_session Pārbauda apmeklētāja 
izvēles vietnē divas stundas 

.hipocredit.lv ld_trafficsource Ieraksta darbplūsmas 
avota datus viena diena 

.hipocredit.lv _hjIncludedInSample 

„Hotjar“ sīkfails. Tiek 
izmantots vietnes 

apmeklētāju 
atpazīšanai 

Sesijas laiks 

.hotjar.com __hssc,  

Sesiju novērošanas 
sīkfails. Šis sīkfails tiek 
izmantots izlemjot, vai 
vajag palielināt sesijas 

17 min. 



numuru un laika 
zīmogu __hstc sīkfailā 

(„Hubspot“) 

.hotjar.com __hstc 
Galvenais apmeklētāju 
novērošanas sīkfails 

(„Hubspot“) 
divi gadi 

.hotjar.com hubspotutk 

Šis sīkfails tiek 
izmantots lietotāja 

identitātes novērošanai. 
Šis sīkfails tiek 

pārsūtīts HubSpot 
formas nosūtīšanas 

laikā un tiek lietots, lai 
otrreiz netiktu ierakstīti 

jau esoši kontakti 

(„Hubspot“) 

10 gadus 

.hotjar.com mp_6d7c50ad560e01715a871a117a2fbd90_mixpanel 

Saistīts ar HubSpot 
platformu un tiek 
izmantots vietnes 

analīzes un statistikas 
mērķiem 

vienu gadu 

 
Informēšana par sīkfailu lietošanu 

Apmeklējot tīmekļa vietni pirmo reiz Jūs tiekat informēts, ka vietnē tiek izmantoti sīkfaili. Uznirstošā logā 
Jums it iespēja uzreiz iepazīties ar sīkfailu politiku noklikšķinot uz attiecīgās norādes. 

 

Sīkfailu kontrolēšana un atteikšanās no tiem 

Ja vēlaties, Jūs varat sīkfailus pārvaldīt un (vai) izdzēst. Jūs varat izdzēst visus jūsu datorā jau esošos 
sīkfailus, bet lielākajā daļā pārlūkprogrammu varat ieslēgt uzstādījumu, lai sīkfaili netiek ierakstīti. Taču tādā 
gadījumā reizēm, kad apmeklēsi vietni, Jums var rasties vajadzība no jauna uzstādīt dažas izvēles, bet 
dažas funkcijas var nedarboties. 

Jūs varat atteikties tikai no tiem sīkfailiem, kuri nav būtiski. Daži sīkfaili ir nepieciešami, lai Jūs varētu lietot 
šo vietni. Bez šiem sīkfailiem atsevišķas funkcijas nedarbosies. 

Ateikties no „Google Analytics“ sīkfailiem Jūs varat ievērojot norādes šajā tīmekļa vietnē:  
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

Sīkfailu lietošanas uzstādījumi interneta pārlūkprogrammās: 

Firefox: 
https://support.mozilla.org/lt/kb/Slapuk%C5%B3%20valdymas?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies. 

Chrome: 
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=lt. 

Internet Explorer: 
https://support.microsoft.com/lt-lt/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies. 

Vairāk informācijas par to, kā aizvākt ssīkfailus, kā arī citu noderīgu informāciju, kas saistīta ar sīkfailu 
lietošanu, Jūs varat atrast tīmekļa vietnē http://www.allaboutcookies.org/. 

 

 

  Privātuma politikas darbība un izmaiņas 

Šī Sīkfailu politika stājas spēkā 2018. gada 25. maijā 



Sabiedrībai ir tiesības vienpusēji mainit Sīkfailu politikas noteikumus. Par izmaiņām Sabiedrība paziņo 
tīmekļa vietnē www.hipocredit.lv un (vai) ar citiem paņēmieniem. 

 
 
AS Hipocredit 
info@hipocredit.lv 
+371 67 333 773 


