IPF Digital AS izsekošanas paziņojums
Lai labāk apmierinātu jūsu vajadzības un sniegtu jums pielāgotu informāciju, IPF Digital AS (“IPF” vai “mēs”)
savā tīmekļa vietnē un mobilajās lietotnēs izmanto tādas izsekošanas tehnoloģijas kā sīkdatnes, pikseļus
un programmatūras izstrādes komplektus (SDK). Zemāk ir ietverta pamatinformācija par to, kā un kāpēc
mēs izmantojam izsekošanas tehnoloģijas. Papildu jautājumu gadījumā, lūdzu, sazinieties ar mūsu datu
aizsardzības speciālistu (DPO) pa e -pastu privacy@ipfdigital.com

Kas ir izsekošanas tehnoloģijas?
Izsekošanas tehnoloģijas saglabā informāciju jūsu ierīcē vai vāc informāciju no ierīces. Lai gan šī informācija
ietver identifikatorus, tie nesatur nekādu jūs identificējošu informāciju, bet gan ļauj mums atpazīt jūs, jums
atgriežoties mūsu lietotnēs, kā arī palīdz saprast to izmantošanu.
• Visizplatītākā izsekošanas tehnoloģija vietnēs ir sīkdatnes – mazas teksta datnes, kas tiek nosūtītas
uz jūsu ierīci. Sīkdatnes saglabājas jūsu ierīcē, līdz beidzas to derīguma termiņš vai jūs izdzēšat tās.
Vairāk informācijas par sīkdatņu pārvaldību un dzēšanu varat izlasīt vietnē www.aboutcookies.org
vai www.allaboutcookies.org.
• Izplatīta izsekošanas tehnoloģija mobilajās lietotnēs ir trešo pušu programmatūras izstrādes
komplekti (SDK), kas ļauj izsekot lietotāja sesijai un viņa mijiedarbībai ar mobilo lietotni.
Kā es varu mainīt savus iestatījumus?
Jūs varat konfigurēt izsekošanas iestatījumus mūsu lietotnēs jebkurā brīdī, izmantojot pieejamās izvēļu
centra funkcijas.
Turklāt lielākā daļa tīmekļa pārlūkprogrammu ļauj konfigurēt izsekošanu. Sk. bieži izmantotu tīmekļa
pārlūkprogrammu vadlīnijas:
•
Internet Explorer
•
Chrome
•
Firefox
•
Opera
•
Safari
Kāpēc mēs jūs izsekojam?
•
Mūsu lietotņu drošas darbības nolūkā mēs izmantojam noteiktas obligāti nepieciešamās
tehnoloģijas, kuras nav iespējams izslēgt. Tās parasti tiek iestatītas, reaģējot uz jūsu darbībām,
piemēram, iestatot jūsu izvēles, jums reģistrējoties vai ievadot datus veidlapās. Jūs varat tās
bloķēt vai dzēst, mainot pārlūkprogrammas iestatījumus, taču tad dažas mūsu lietotņu
funkcionalitātes var nedarboties.
•

Analīzes nolūkam mēs vācam informāciju, kuru izmantojam, lai saprastu, kā apmeklētāji
izmanto dažādas mūsu lietotnes daļas. Tas palīdz mums pielāgot mūsu vietnes, lai uzlabotu
jūsu pārlūkošanas pieredzi. Mēs galvenokārt izmantojam šādas trešo pušu tehnoloģijas
izsekošanai:
o

Google, Inc.(“Google”) sniegtos analītikas pakalpojumus. Minēto analītiku nolūkam
izmanto izsekošanas tehnoloģijas, lai palīdzētu mums saprast, kā lietotāji mijiedarbojas ar
mums. Informācija, kas tiek ģenerēta par jūsu mijiedarbību, tiks nosūtīta uzņēmumam
Google, kas to glabās serveros ASV. Mēs izmantojam savākto informāciju, lai novērtētu,
kā jūs izmantojat vietni, sagatavotu aktivitāšu pārskatus un t.s. siltuma kartes, un sniegtu

citus pakalpojumus, kas saistīti ar vietnes vai lietotnes darbību un izmantošanu. Turklāt
Google var nodot šo informāciju trešajām pusēm, ja to nosaka likums, vai ja minētās trešās
puses apstrādā informāciju Google labā. Google nesasaistīs jūsu IP adresi ar citiem jūsu
datiem, kuri ir Google rīcībā. Mēs neveicam un neļaujam Google veikt nekādus
mēģinājumus noskaidrot to personu identitāti, kuras apmeklē mūsu vietni. Jūs varat
atteikties no Google Analytics izsekošanas visās vietnēs, izmantojot šo saiti.
o

•

Hotjar: Mēs izmantojam Hotjar, lai labāk saprastu mūsu lietotāju vajadzības un uzlabotu
viņu pieredzi (piemēram, cik daudz laika viņi pavada lapās, uz kādām saitēm viņi
noklikšķina, kas lietotājiem patīk un kas nepatīk u.c.). Hotjar izmanto sīkdatnes un citas
tehnoloģijas, lai vāktu datus par mūsu lietotāju uzvedību un viņu ierīcēm (jo īpaši ierīces
IP adresi (tiek iegūta un saglabāta tikai anonimizētā veidā), ierīces ekrāna izmēru, ierīces
veidu (unikālie ierīces identifikatori), pārlūkprogrammas informāciju, ģeogrāfiskās
atrašanās vietu (tikai valsts), vēlamo valodu mūsu vietnes parādīšanai). Hotjar saglabā šo
informāciju pseidonimizētā lietotāja profilā. Ne Hotjar, ne mēs nekad neizmantosim šo
informāciju, lai identificētu atsevišķus lietotājus vai salīdzinātu to ar individuālā lietotāja
papildu datiem. Lai iegūtu vairāk informācijas, sk. Hotjar Privātuma politiku, noklikšķinot
uz šīs saites. Varat lūgt Hotjar nesekot jums visās vietnēs, izmantojot šo atteikšanās saiti.

Mārketinga nolūkam, piemēram, reklāmu personalizēšanai un atkārtotām reklāmām, lai
mūsu reklāmas būtu aktuālas jums un līdzīgām lietotāju grupām, mēs izmantojam noteiktas
izsekošanas tehnoloģijas. Tās veic arī svarīgas funkcijas, piemēram, neļauj rādīt jums līdzīgas
reklāmas, nodrošina reklāmu pienācīgu rādīšanu, mēra mūsu reklāmas kampaņu efektivitāti
un rādīšanu, kā arī nerāda jums mūsu reklāmas, ja esat no tām atteicies. Mēs nepārdodam
jūsu datus trešajām personām.

