
Sīkdatņu politika 
 
CooperSurgical, Inc. un tā filiāles (CooperSurgical) respektē jūsu tiesības uz privātumu un ir 
apņēmušies nodrošināt jūsu lietošanai drošu un uzticamu vietni.  
 

Kas ir sīkdatne? 
 
Sīkdatne ir neliela datne, kas lūdz atļauju tikt izvietotai jūsu datora cietajā diskā. Kad esat tam 
piekrituši, attiecīgā datne tiek pievienota, un šī sīkdatne palīdz analizēt tīmekļa vietnes datplūsmu vai 
arī jūs informē, kad apmeklējat kādu konkrētu vietni. Sīkdatnes tīmekļa lietojumprogrammām ļauj 
reaģēt uz jums kā indivīdu. Tādējādi tīmekļa lietojumprogramma var pielāgot darbības atbilstīgi jūsu 
vajadzībām, izvēlei un vēlmēm, apkopojot un atceroties informāciju par to, kam dodat priekšroku. 
 

Kādam nolūkam izmanto sīkdatnes? 
 
Mēs izmantojam datplūsmas uzraudzīšanas sīkdatnes, lai noteiktu, kuras mūsu vietnes lapas tiek 
izmantotas.  Tas mums palīdz analizēt datus par tīmekļa lapas datplūsmu un lietošanu, kā arī uzlabot 
tīmekļa vietni un pakalpojumus, lai pielāgotu tos klientu vajadzībām.   
 
Šī informācija nav personīga rakstura, un tā var ietvert: 

• jūsu Interneta protokola adresi; 
• kāda veida pārlūkprogrammu vai datoru jūs izmantojat; 
• uz cik saitēm jūs noklikšķiniet attiecīgajā vietnē; 
• valsti vai reģionu, no kura piekļuvāt vietnei; 
• vietnes apmeklējuma datumu un laiku; 
• jūsu interneta pakalpojumu sniedzēja uzņēmuma nosaukumu; 
• vietnes adresi, uz kuru jūs, noklikšķinot uz saites, pārvirzīja no mūsu vietnes; 
• lapas, kuras jūs aplūkojāt vietnē. 

 
Kopumā sīkdatnes palīdz mums nodrošināt jums labāku tīmekļa vietni un pakalpojumus, ļaujot mums 
uzzināt to, kuras lapas jūs uzskatāt par noderīgām un kuras ne.  Sīkdatne nekādā veidā nedod mums 
piekļuvi jūsu datoram vai jebkurai citai informācijai par jums, izņemot tiem datiem, ar kuriem jūs 
izvēlaties ar mums dalīties.  
 
Vietnei iesniegto kontaktinformāciju mēs varam izmantot kā kontaktpunktu saziņai ar klientiem 
mūsu tiešsaistes pasūtīšanas sistēmā, kura klientiem ļauj veikt pasūtījumus internetā.  
 

Kāda veida sīkdatnes mēs izmantojam? 
 
Preferenču sīkdatnes 
Izmantojot šīs sīkdatnes, mūsu vietnēs saglabājas lietotāja iestatījumi, piemēram, vēlamā valoda vai 
reģions, kurā atrodaties. Piemēram, atceroties jūsu valodu, nākamo reizi, kad piekļūsiet vietnei, tā 
atvērsies attiecīgajā valodā.  
 
Ja preferenču sīkdatnes ir bloķētas, lietotājam būs grūtāk strādāt vietnē, taču tā turpinās funkcionēt. 
Drošības sīkdatnes 



Šīs sīkdatnes ļauj autentificēt lietotāja pieteikšanos un aizsargā lietotājus no datu zādzībām 
(piemēram, no vietnes veidlapām).  
 
Ja drošības sīkdatnes ir bloķētas, jūs nevarēsiet pieteikties vietnē. 
 
Procesa nodrošināšanas sīkdatnes 
Šīs sīkdatnes uzlabo navigāciju starp vietnes lapām.  
 
Ja procesa sīkdatnes ir bloķētas, vietne var nedarboties paredzētajā veidā. 
 
Analītikas sīkdatnes 
CooperSurgical izmanto pakalpojuma Google Analytics sīkdatnes, kuras anonīmi vāc informāciju par 
to, kā jūs izmantojat mūsu vietni. Analītikas dati ļauj mums uzzināt, kā jūs izmantojat mūsu vietnes, 
palīdzot mums nepārtraukti uzlabot lietotāja pieredzi.  
 
Ja Google Analytics sīkdatnes ir bloķētas, vietne turpinās darboties bez funkcionāliem traucējumiem. 
 

Jūs pilnībā kontrolējat to, kā mēs izmantojam sīkdatnes 
 
ES E-privātuma direktīva pieprasa, lai ikviena vietne, kura lietotāju datoros izvieto sīkdatnes, tam 
saņemtu lietotāju piekrišanu. CooperSurgical ir pieņēmusi netiešās piekrišanas politiku. Tas mums 
ļauj uzskatīt, ka lietotājs ir devis piekrišanu, ja neatsakās no sīkdatnēm savā ierīcē. 
 
Jūs varat izvēlēties pieņemt vai noraidīt sīkdatnes.  Lielākā daļa tīmekļa pārlūkprogrammu 
automātiski pieņem sīkdatnes, bet parasti jūs varat mainīt pārlūka iestatījumus, lai nepieņemtu 
sīkdatnes, ja nevēlaties to darīt. Tas gan jums var liegt pilnībā izmantot vietnes sniegtās iespējas. 
 

Saites uz citām vietnēm 
 
Mūsu vietne var ietvert saites uz citām mūsu uzņēmējdarbības partneru tīmekļa vietnēm vai citu 
uzņēmumu vietnēm, kuri nav saistīti ar CooperSurgical grupas uzņēmumiem. Šīs saites ir izvietotas 
lietotāju ērtības labad. Mēs neesam atbildīgi par citu vietņu privātuma praksi vai par šo resursu 
saturu, un, tās apmeklējot, aicinām jūs ievērot piesardzību. It īpaši mēs iesakām iepazīties ar katras 
šādas vietnes privātuma politiku, kura tajā ir publicēta. 
 

Cita svarīga informācija 
 
CooperSurgical grupas uzņēmumi ir apņēmušies aizsargāt jūsu privātumu un izmantos vajadzīgās 
tehnoloģijas, lai nodrošinātu drošu un patīkamu lietotāja pieredzi. CooperSurgical grupas uzņēmumi 
patur tiesības jebkurā brīdī grozīt šo procedūru. 
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