Sīkdatņu politika
Cookies Policy
Sīkdatņu politikā ir aprakstīts, kā Tavex SIA (Latvijā reģistrēts finanšu uzņēmums, reģ. Nr.
40003585673) izmanto sīkdatnes tīmekļa vietnē www.tavex.lv (tīmekļa vietne), kad apmeklētājs
(lietotājs, jūs, klients) apmeklē tīmekļa vietni.
Kas ir sīkdatnes?
Sīkdatnes ir mazas burtu un skaitļu datnes, kas tiek lejupielādētas un saglabātas jūsu datorā vai citā
ierīcē (piemēram, mobilajā tālrunī, planšetdatorā), un saglabātas jūsu tīmekļa pārlūkā vietnes
apmeklējuma laikā. Tās var izmantot, lai sekotu līdzi, kādas lapas vietnē apmeklējat, lai saglabātu
jūsu ievadīto informāciju vai atcerētos jūsu izvēles, piemēram, valodas iestatījumus, vietnes
pārlūkošanas laikā.
Kādēļ sīkdatnes tiek izmantotas?
Sīkdatnes ir nepieciešamas, lai jūs varētu ērtāk izmantot mūsu digitālos pakalpojumus, piemēram,
veikt attālinātus pirkumus, lasīt Tavex Bloga rakstus, iepazīties ar dārgmetālu un valūtu cenu
grafikiem, sekot līdzi aktuālajām preču cenām vai izmantot Tavex ID pakalpojumu, lai mēs varētu
iegūt informāciju par to, kā apmeklētāji izmanto mūsu tīmekļa vietni, un lai mēs varētu uzlabot
apmeklētājiem piedāvātos pakalpojumus. Sīkdatnes tiek izmantotas arī ar nolūku sniegt jums
pielāgotu informāciju par mūsu produktiem un pakalpojumiem.
Ko nozīmē piekrišana sīkdatņu izmantošanai
Mēs izmantojam dažāda veida sīkdatnes, kas tiek izvietotas pēc noklusējuma (piemēram,
"nepieciešamās" sīkdatnes), taču par atsevišķām sīkdatnēm, kas tiek izmantotas statistikas,
mērķauditorijas atlases un mārketinga mērķiem, mēs prasām jūsu piekrišanu. Sniedzot piekrišanu
sīkdatņu joslā, kas tiek parādīta, kad apmeklējat tīmekļa vietni, jūs izvēlaties, vai atļaujat izmantot
noteiktas sīkdatņu kategorijas.
Attiecībā uz "nepieciešamajām" sīkdatnēm lietotāja piekrišana netiek prasīta, jo šīs sīkdatnes
nodrošina pilnīgu un nepārtrauktu www.tavex.lv tīmekļa vietnes satura attēlošanu, lai jūs varētu
pierakstīties Tavex ID un saņemt atbilstošu digitālās pārlūkošanas un tiešsaistes lietošanas
pieredzi.
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Kādas sīkdatnes tiek izmantotas pēc glabāšanas ilguma?
Tīmekļa vietne Tavex izmanto dažādu veidu sīkdatnes. Tās atšķiras ar glabāšanas ilgumu un
izmantošanas nolūku. Pēc glabāšanas ilguma, Tavex izmanto divas sīkdatņu kategorijas:
Sesijas sīkdatnes tiek izmantotas, lai jūs varētu veikt darījumus tiešsaistē, kā arī saņemt Tavex
piedāvātos digitālos pakalpojumus. Tās tiek glabātas jūsu ierīcē īslaicīgi, vietnes apmeklēšanas
laikā, un tiek dzēstas pēc tam, kad izrakstāties no sava profila Tavex ID vai aizverat
pārlūkprogrammu.
Pastāvīgās sīkdatnes tiek izmantotas, lai iegūtu jūsu navigācijas informāciju un apkopotu
statistiku vietnes optimizācijas un pilnveidošanas nolūkos, kas tiek saglabātas jūsu ierīcē
ierobežotu laika posmu.
Kādu kategoriju sīkdatnes mēs izmantojam (pēc apstrādes nolūka)?
Mēs izmantojam četru sīkdatņu kategorijas, taču prasām lietotāju piekrišanu tikai 3 no tām. Jūs
varat piekrist visām sīkdatņu kategorijām vai tikai kādai no tām. Piekrītot kādai kategorijai, jūs
sniedzat piekrišanu visām šīs kategorijas sīkdatnēm. Jūs jebkurā brīdī varat mainīt savas izvēles un
atteikties no sīkdatnēm. Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs nevienā brīdī nesaglabājam nekādus personas
datus, ja vien jūs pats neesat izvēlējies reģistrēties un identificējis sevi kā mūsu klientu. Dažādi
pakalpojumu sniedzēji, kuri palīdz mums sniegt tīmekļa pakalpojumus, var izveidot mūsu sīkfailus.
Šāds pakalpojumu sniedzējs ir, piemēram, analīzes rīks Google Analytics.
Zemāk tiks aprakstīti apstrādes nolūki četrām sīkdatņu grupām.

Nepieciešamās sīkdatnes

Nepieciešamās sīkdatnes ir būtiskas un tās jums ļauj piekļūt dažādām Tavex
tīmekļa vietnes daļām.
Šīs sīkdatnes tiek saglabātas jūsu datorā, viedtālrunī, planšetdatorā vai citā ierīcē
vietnes apmeklējuma un pārlūkošanas laikā vai noteiktā laika periodā.
Tās tiek iestatītas, reaģējot uz jūsu darbībām, kas ir uzskatāmas par pakalpojuma
pieprasīšanu, piemēram, privātuma preferenču iestatīšana, pierakstīšanās vai
veidlapu aizpildīšana.
Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes darbībai, tāpēc tās nevar izslēgt.
Sakarā ar to lietotāja piekrišana šai sīkdatņu kategorijai netiek prasīta.
Šādu sīkdatņu apstrādes pamatojums ir Tavex SIA leģitīmās intereses.
Šāda veida sīkdatnes netiek uzglabātas ilgstoši un tiek dzēstas pēc pārlūka
aizvēršanas.
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Statistikas sīkdatnes

Statistikas/Analītiskās sīkdatnes ļauj uzskaitīt apmeklējumu skaitu un avotus, lai
mēs varētu izmērīt un uzlabot savas tīmekļa vietnes darbību. Šāda veida
sīkdatnes tiek uzglabātas no 30 sekundēm līdz 2 gadiem.
Tās mums palīdz saprast, kuras lapas ir visiecienītākās un kuras tiek izmantotas
visretāk, kā arī to, kā apmeklētāji pārvietojas mūsu vietnē.
Ja atteiksieties no šo sīkdatņu izmantošanas, jūsu apmeklējums netiks iekļauts
mūsu statistikā.
Šādu sīkdatņu apstrādes pamatojums ir jūsu, kā vietnes lietotāja, piekrišana.

Personalizētās sīkdatnes

Mērķauditorijas atlases/personalizētās sīkdatnes tiek izmantotas, lai identificētu
jums vēlamo saturu šajā tīmekļa vietnē un sniegtu jums vispiemērotāko
informāciju par mūsu produktiem un pakalpojumiem, uzlabotu mūsu satura
pielāgošanu un paplašinātu jūsu darbību mūsu vietnē.

Ja atteiksieties no šo sīkdatņu izmantošanas, jums tiks piedāvātas vispārīgas un
mazāk personalizēts saturs, kas, iespējams, brīžiem varētu būt traucējošs.
Šādu sīkdatņu apstrādes pamatojums ir jūsu, kā vietnes lietotāja, piekrišana.

Mārketinga sīkdatnes

Mārketinga sīkdatnes nodrošina Tavex SIA iespēju uzzināt un analizēt detalizētu
informāciju par interneta vietņu apmeklējumu, kā arī rādīt apmeklētājam aktuālas
reklāmas.
Šādu sīkdatņu apstrādes pamatojums ir jūsu, kā vietnes lietotāja, piekrišana.

Piekrišana sīkdatnēm
3 no 4 sīkdatņu izmantošanas (pēc apstrādes) nolūkiem mēs prasām jūsu piekrišanu. Šīs sīkdatnes
tiek izmantotas, lai sniegtu jums pielāgotu informāciju par mūsu produktiem un pakalpojumiem, kā
arī uzlabotu tīmekļa vietnes darbību. Ja piekrītat, lūdzu, nospiediet “Piekrist visām sīkdatnēm”.
Ja vēlaties pārvaldīt savu izvēli vai atteikties no sīkdatnēm, lūdzu, nospiediet “Pārvaldīt sīkdatnes”.
Jūs varat sniegt, pārvaldīt izvēles vai atteikties (izņemot “Nepieciešamās”) no sīkdatnēm sīkdatņu
joslā, kas tiek parādīta, kad apmeklējat tīmekļa vietni. Jūsu izvēle attiecībā uz sīkdatņu izmantošanu
tiks saglabāta 60 nedēļas. Sniedzot savu piekrišanu kādai kategorijai, jūs sniedzat piekrišanu visām
šīs kategorijas sīkdatnēm. Laika gaitā sīkdatnes var tikt atjauninātas un pielāgotas pakalpojumu
sniegšanas pilnveidošanas vajadzībām, tādēļ sīkdatņu saraksts tiek pastāvīgi atjaunināts.
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Kā atcelt vai mainīt izvēli sīkdatņu lietošanai Tavex vietnē?
Jūs jebkurā brīdī varat pārvaldīt savu izvēli un mainīt to, kādas sīkdatnes ļaujat mums izmantot, vai
atteikties no sīkdatņu izmantošanas. Ņemiet vērā, ka jūsu izvēle var ietekmēt tīmekļa vietnes
funkcionalitāti un tā dēļ jums var nebūt iespējams izmantot mūsu tiešsaistes pakalpojumus pilnībā,
kā arī iegūt piedāvājumus vai reklāmas. Jūs varat arī mainīt savas ierīces tīmekļa pārlūka sīkdatņu
iestatījumus vai izdzēst sīkdatnes. Ņemiet vērā, ka, bloķējot vai izdzēšot sīkdatnes, Tavex ID
nedarbosies un tas var arī ietekmēt pārējās tīmekļa vietnes darbību un izskatu.
Ņemiet vērā, ka, bloķējot vai izdzēšot sīkdatnes, Tavex ID profils, kā arī daļa no tīmekļa vietnes
funkcionālām un klientam ērtām lietošanas iespējām nedarbosies. Tas var arī ietekmēt pārējās
tīmekļa vietnes darbību un izskatu. Jūs varat atteikties no visām sīkdatnēm, izņemot
"Nepieciešamās".
Drošības iestatījumu izmaiņas jāveic katrā pārlūkprogrammā atsevišķi, un attēlotie iestatījumi var
atšķirties. Ja nepieciešams, informāciju par attiecīgo iestatījumu izvēli meklējiet savas
pārlūkprogrammas lietošanas instrukcijā.
Datu apstrāde
Gadījumos, kad apstrādājam personas datus, izmantojot sīkdatnes, mēs rīkojamies atbilstoši Tavex
SIA Personas datu apstrādes principiem.
Datu subjekta tiesības
Lietotāja kā datu subjekta tiesības ir:
saņemt apstiprinājumu, vai Tavex vietne apstrādā lietotāja personas datus un, ja apstrādā, tad
arī piekļūt tiem;
pieprasīt lietotāja personas datu dzēšanu;
ierobežot lietotāja personas datu apstrādi;
iebilst lietotāja personas datu apstrādei, ja apstrāde notiek uz Tavex SIA tiesisko interešu
pamata;
atsaukt piekrišanu lietotāja personas datu apstrādei;
iesniegt sūdzību par Tavex SIA veikto personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijai
www.dvi.gov.lv, ja lietotājs uzskata, ka lietotāja personas datu apstrāde pārkāpj lietotāja
tiesības un intereses saskaņā ar tiesību aktiem datu aizsardzības jomā.
Lietotājs var izmantot datu subjekta tiesības, iesniedzot Tavex SIA filiālē identificētu pieprasījumu,
vai nosūtot ar e-parakstu parakstītu pieprasījumu pa e-pastu.
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Kontaktinformācija
Lūdzam sazināties ar Tavex SIA, ja jums rodas kādi jautājumi vai pieprasījumi par Tavex vietnes
sīkdatņu izmantošanu, piekrišanas atsaukšanu vai sīkdatņu izvēles pārvaldību.
Kontaktinformācija ir pieejama Tavex tīmekļa vietnē sadaļā Kontakti.
Lietotājs var sazināties ar Tavex SIA iecelto personas datu aizsardzības speciālistu, sūtot e-pastu
uz: dpo@tavex.lv vai sūtot vēstuli pa pastu uz: Elizabetes 21a-103, Rīga, LV-1010, ar norādi
“Personas datu aizsardzības speciālistam”.
Sīkdatņu politikas spēkā esamība
Sīkdatņu politika ir sagatavota latviešu valodā un pārtulkota angļu un krievu valodās. Lingvistisku
vai interpretācijas strīdu, nesaskaņu vai prasību gadījumā juridiski saistošs ir teksts latviešu valodā.
Sīkdatņu politika stājas spēkā 2021. gada 13. aprīlī un to aktuālā redakcija pieejama Tavex tīmekļa
vietnē sadaļā “Noteikumi”.
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