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Sīkfailu lietošanas politika 

Šo politiku ir ieviesusi T. Rowe Price uzņēmumu grupa, lai sniegtu jums informāciju par sīkfailu un līdzīgu 
tehnoloģiju lietošanu mūsu digitālajā saturā, piemēram, mūsu tīmekļvietnēs, mobilajās lietotnēs vai e-
pasta vēstulēs. 

Sīkfaili un līdzīgas tehnoloģijas, piemēram, tīmekļa bāksignāli, lokāla krātuve, tagi un pikseļi, ir mazi 
teksta vai grafikas faili, kas tiek izvietoti jūsu datorā vai citā ierīcē, kad jūs apmeklējat mūsu digitālo 
saturu vai saņemat to. Sīkfaili plaši tiek izmantoti dažādu iemeslu dēļ, piemēram, lai tīmekļa vietne 
darbotos efektīvi un lai vāktu informāciju par jums un jūsu tiešsaistes preferencēm. Ērtību labad mēs 
visas šīs tehnoloģijas dēvējam par sīkfailiem.  

Lūdzu, ņemiet vērā, ka sīkfailus bieži izmanto, lai iespējotu un uzlabotu noteiktas funkcijas mūsu 
digitālajā saturā, un, ja jūs izvēlaties noteiktus sīkfailus izslēgt, tas, iespējams, ietekmēs to, kā mūsu 
digitālais saturs darbojas. Piemēram, ja jūsu pārlūkprogramma ir iestatīta, lai atspējotu vai nepieņemtu 
sīkfailus, kāds saturs var būt jums nepieejams vai jūs nevarēsiet tajā pieteikties. Lai iegūtu vairāk 
informācijas, lūdzu, skatiet sadaļu “Kā varat pārvaldīt savus sīkfailus” šīs politikas beigās.  

Sīkfailu veidi 

Mūsu izmantotie sīkfailu veidi iekļaujas tālāk norādītajās vispārīgās kategorijās.  

• Obligātie sīkfaili. Šie sīkfaili ir nepieciešami, lai darbotos tāds mūsu digitālais saturs kā mūsu tīmekļa 
vietne, kuru vēlaties apmeklēt, un tos mūsu sistēmās nevar izslēgt. Piemēram, sīkfaili ir nepieciešami, lai 
mēs piedāvātu nolaižamus sarakstus un jūs varētu izvēlēties savu valsti un noteiktu tīmekļa vietni, kuru 
vēlaties apmeklēt, un lai mēs zinātu, ka jūs pieteicāties vietnē, vai lai jūs noskaidrotu, kur varat aizpildīt 
veidlapu tiešsaistē.  

• Ekspluatācijas sīkfaili. Šie sīkfaili ļauj mums izprast, kā mūsu digitālais saturs tiek izmantots. Tie vāc, 
piemēram, informāciju, cik apmeklētāju mums ir, kurām mūsu digitālā satura jomām tiek piekļūts, kā 
apmeklētāji pārvietojas digitālajā saturā, vai tie saņem kļūdu ziņojumus, kā arī to, vai mūsu nosūtītie 
elektroniskās saziņas paziņojumi ir atvērti un vai uz paziņojumos iekļautajām saitēm ir noklikšķināts. Šī 
informācija palīdz mums mērīt un uzlabot mūsu digitālo saturu, piemēram, veicot izmaiņas, lai uzlabotu 
navigāciju. 

• Funkcionālie sīkfaili. Šie sīkfaili ļauj mums nodrošināt uzlabotu funkcionalitāti un personalizāciju. 
Piemēram, tie palīdz mums atcerēties jūsu veiktās izvēles, ļauj mums pielāgot savu digitālo saturu jums 
un iespējo mūsu digitālajā saturā tādas funkcijas kā videoieraksti.  

• Reklāmas sīkfaili. Šos sīkfailus izmantojam mēs un mūsu reklāmas sadarbības partneri, kuri ar mūsu 
atļauju ir pilnvaroti izvietot trešās personas sīkfailus mūsu digitālajā saturā. Reklāmas sīkfaili vāc 
informāciju par to, kā jūs apmeklējat mūsu digitālo saturu un citas vietnes internetā, lai palīdzētu izprast, 
kuras mūsu digitālā satura jomas jūs interesē. Šie sīkfaili var arī noteikt, kuras citas tīmekļa vietnes jūs 
varēja novirzīt uz mūsu digitālo saturu. Reklāmas sīkfaili var palīdzēt mums vai mūsu sadarbības 
partneriem personalizēt mūsu reklāmas jums, tostarp izmantojot tiešsaistes reklāmas, e-pasta vēstules 
vai sociālos tīklus. 
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Vairāk par sīkfailiem 

Pakalpojumu sniedzēju veikta sīkfailu iestatīšana un izmantošana.  Sīkfailus mūsu digitālajā saturā varam 
iestatīt/izvietot mēs, mūsu iesaistītais pakalpojuma sniedzējs vai mūsu reklāmas sadarbības partneri. 
Sīkfaili, kurus ir iesaistījusi jūsu apmeklētā tīmekļa vietne, tiek dēvēti par “pirmās personas sīkfailiem” 
(piemēram, sīkfaili, kurus mēs iestatām jūsu pārlūkprogrammā un pārvaldām, kad jūs apmeklējat mūsu 
tīmekļa vietni). Trešās personas sīkfailus mūsu digitālajā saturā iestata trešās personas vietne 
(piemēram, sīkfailus, kurus jūsu pārlūkprogrammā iestata un pārvalda reklāmas sadarbības partneris, 
kad jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietni). Mēs varam sadarboties ar mūsu pakalpojums sniedzējiem, lai 
mūsu digitālajā saturā iestatītu pirmās vai trešās personas sīkfailus. Šie pakalpojumu sniedzēji var 
izmantot šīs tehnoloģijas, lai palīdzētu mums nodrošināt savu saturu un reklāmas un kompilēt anonīmus 
vietnes mērījumus un analīzi. Mēs nevienam šim pakalpojumu sniedzējam neatļaujam mūsu vietnēs vai 
mūsu pakalpojumos, lietojumprogrammās vai rīkos vākt jebkādu jūsu personas informāciju viņu pašu 
nolūkiem. Šiem pakalpojumu sniedzējiem ir jāievēro ar mums noslēgtie konfidencialitātes līgumi un citi 
juridiski ierobežojumi par to, kā viņi vāc un lieto jebkuras personas informāciju.  

Saites uz citām tīmekļa vietnēm un sociālajiem tīkliem.  Mūsu digitālais saturs var ietvert saites uz citām 
trešo personu tīmekļa vietnēm, un šis saistīšanas process var iekļaut trešās personas sīkfailus, kas tiek 
izvietoti jūsu ierīcē. Sīkfailus var arī izmantot, lai iespējotu satura koplietošanu, lietojot sociālos tīklus, 
piemēram, Facebook, Instagram, Twitter vai LinkedIn pogas Koplietot/Patīk, un tie būs redzami mūsu 
digitālā satura attiecīgās lapās. Kad jūs iziesiet no mūsu digitālā satura, tiks piemērota trešās personas 
privātuma vai sīkfailu politika. 

Ilgums. Tas, cik ilgi sīkfaili saglabājas jūsu ierīcē, ir atkarīgs no tā, vai tie ir sesijas sīkfaili vai pastāvīgi 
sīkfaili. Sesijas sīkfaili tiek izmantoti, lai saglabātu informāciju pārlūkošanas vai citas tiešsaistes sesijas 
laikā, un to derīgums automātiski beidzas, kad jūs aizverat pārlūkprogrammu vai mobilo lietotni. 
Pastāvīgos sīkfailus izmanto, lai saglabātu informāciju uz pastāvīgākas bāzes, bet tie var tikt iestatīti, lai 
to derīgums automātiski beidzas pēc noteikta laikposma.  

Kā varat pārvaldīt savus sīkfailus  

Vispārīgi. Lielākajā daļā datoru un citās tīmekļa iespējotās ierīcēs pārlūkprogrammas var iestatīt, lai 
pieņemtu visus vai noteikta veida sīkfailus atkarībā no jūsu pārlūkprogrammas.  Ja vēlaties mainīt savas 
sīkfailu preferences, jūs varat to darīt savas pārlūkprogrammas/ierīces iestatījumos (s k. funkciju 
“Palīdzība”). Dažām pārlūkprogrammām ir funkcija “Neizsekot”, kas ļauj jums informēt tīmekļa vietnes, 
ka jūs nevēlaties, lai jūsu darbības tiešsaistē izseko. Šobrīd mēs neatbildam uz pārlūkprogrammas 
funkcijas “Neizsekot” signāliem. 

Internetā bāzēta reklāma. Mēs varam izmantot trešās personas, piemēram, reklāmas sadarbības 
partnerus, kas ļauj mums piedāvāt reklāmas, kad jūs apmeklējat citu partneru digitālo saturu. Reklāmas 
sadarbības partneri, ar kuriem mēs sadarbojamies, nevāc tādu identificējamu informāciju kā vārds un 
uzvārds, adrese, tālruņa numurs vai e-pasta adrese, bet viņi, izmantojot trešo personu sīkfailus, saņem 
informāciju par jūsu darbībām mūsu digitālajā saturā un citur internetā kopā ar informāciju, kas ir 
saistīta ar jūsu pārlūkprogrammu un ierīci, piemēram, par ierīces identifikatoru, IP adresi vai 
identifikatoru reklāmas nolūkos (IDFA). Savākto informāciju var izmantot, lai noteiktu, kāda veida 
reklāmu jūs skatāt citās tīmekļa vietnēs, kā arī mūsu digitālajā saturā. Lai iegūtu papildu informāciju par 
trešo personu reklāmas sīkfailiem, internetā bāzētu reklāmu un to, kā atteikties no uzņēmumiem, kas 
piedalās nozares pašregulācijā, jūs varat doties uz kādu no šīm tīmekļa vietnēm: Digital Advertising 

https://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN#!%2F
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Alliance, Network Advertising Initiative, Digital Advertising Alliance-Canada vai European Interactive 
Digital Advertising Alliance. Jūs varat arī pārbaudīt un mainīt sava pārlūka iestatījumus, kā norādīts 
iepriekš sadaļā “Vispārīgi”. 

Spēkā stāšanās datums un papildu izmaiņas 

Šīs politikas spēkā stāšanās datums ir 24/11/2020. Periodiski mēs varam veikt izmaiņas politikas 
noteikumos. Ja noteikumi tiks pārskatīti vai tajos tiks veiktas būtiskas izmaiņas, mēs atjaunināsim spēkā 
stāšanās datumu. To, vai kopš pēdējās reizes, kad skatījāties noteikumus, ir veiktas nozīmīgas izmaiņas, 
jūs varat noteikt, vienkārši pārbaudot spēkā stāšanās datumu. Ja mēs veiksim kādas izmaiņas, par kurām 
tiesību akti nosaka, ka mums ir jūs jāinformē citos veidos (piemēram, e-pasta vēstulē), mēs tā arī 
rīkosimies. 

Sazinieties ar mums 

Ja jums ir jautājumi par šo sīkfailu lietošanas politiku, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz e-pasta 
adresi: Global.Privacy@troweprice.com. 

https://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN#!%2F
https://optout.networkadvertising.org/?c=1
https://youradchoices.ca/en/tools
https://www.youronlinechoices.com/
https://www.youronlinechoices.com/
mailto:Global.Privacy@troweprice.com

