Mālpils novada pašvaldības mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā
„cookies”), lai palīdzētu uzlabot vietnes lietošanas pieredzi, kvalitāti un nodrošinātu tās
teicamu darbību.
Sīkdatne („cookies”) ir neliela teksta datne, kas tiek nosūtīta un saglabāta Jūsu datorā vai
mobilajā ierīcē mājas lapas vietnes apmeklēšanās laikā un ko mājas lapas vietne saglabā jūsu
datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs atverat vietni. Katrā nākamajā apmeklējuma reizē
sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes vietni vai trešās puses vietni, kas atpazīst
attiecīgo sīkdatni un ļauj vietnei atcerēties lietotāja izvēlētos iestatījumus nākamajās
apmeklējuma reizēs, lai katru reizi tie nebūtu jānorāda no jauna. Papildu informāciju par
sīkdatnēm varat iegūt mājas lapā https://www.aboutcookies.org/. Sīkdatnes netiek
izmantotas, lai jūs personiski identificētu.
Apmeklējot mūsu mājas lapas vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrājam un izmantojam Jūsu
ierīcē saglabātās sīkdatnes. Ja vēlaties, Jūs varat arī sīkdatnes kontrolēt un izdzēst.
Informāciju kā to izdarīt varat izlasīt mājas lapā https://www.aboutcookies.org/. Jūs varat
izdzēst visas sīkdatnes, kuras ir Jūsu datorā, un lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā,
lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana datorā. Taču tādā gadījumā Jums manuāli būs jāpielāgo
iestatījumi ikreiz, kad apmeklēsiet tīmekļa vietni, un turklāt pastāv iespējamība, ka daži
pakalpojumi un funkcijas nedarbosies.
Mālpils novada pašvaldības mājas lapas vietnē tiek izmantotas šādas sīkdatnes ar šādiem
glabāšanas termiņiem:
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* - Pirmās puses sīkdatnes tiek uzglabātas uz mūsu mājas lapas infrastruktūras. Tās
iespējams atpazīt pēc mūsu mājas lapas domēna nosaukuma. Savukārt, trešās puses
sīkdatnes nepieder mums un šādu mājas lapu domēna nosaukumi atšķiras no mūsu mājas
lapas domēna. Trešās puses sīkdatnes arī var tikt saglabātas Jūsu ierīcē, no kuras pārlūkojat
mūsu mājas lapu. Par šīm sīkdatnēm vairāk var uzzināt, apmeklējot attiecīgās trešās
personas interneta vietni. Mēs izmantojam pārbaudītas un uzticamas trešās puses, kā arī
regulāri sekojam trešo pušu darbībām, lai nodrošinātu pienācīgu Jūsu personas datu drošību.
Informācija par Pārzini un Datu aizsardzības speciālistu:
• Pārzinis ir Mālpils novada dome. Adrese: “ Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads,
LV – 2152, reģistrācijas Nr. 90000048398, Tālr. 67970888, epasts: dome@malpils.lv
• Datu aizsardzības speciālisti Raivis Grūbe, tālr. +371 67419000, epasts:
Raivis@grubesbirojs.lv un Viesturs Grūbe, tālr. +371 67419000, epasts:
Viesturs@grubesbirojs.lv

