
Sīkdatņu (cookies) izmantošanas noteikumi 

Šajos Sīkdatņu izmantošanas noteikumos ir apraks6ta sīkdatņu izmantošana Wash and Drive 
6mekļa vietnē www.washanddrive.lv. Wash and Drive var pārska6t un papildināt šos Sīkdatņu 
izmantošanas noteikumus jebkurā brīdī, tādēļ aicinām regulāri iepazīEes ar Sīkdatņu 
izmantošanas noteikumu aktuālo versiju. 

1. Sīkdatnes 

1.1. Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kuras Eek lejupielādētas lietotāja datorā, mobilajā tālrunī 
vai citā ierīcē un saglabātas pārlūkprogrammā brīdī, kad lietotājs apmeklē Wash and Drive 
6mekļa vietni www.washanddrive.lv.  

1.2. Wash and Drive izmanto sīkdatnes, lai tehniski nodrošinātu 6mekļa vietnes 
www.washanddrive.lv darbību. Ar sīkdatņu palīdzību Wash and Drive 6mekļa vietne var saglabāt 
lietotāja individuālos iesta6jumus, atpazīt lietotāju un atbilstoši reaģēt, uzlabojot lietotājam 
6mekļa vietnes www.washanddrive.lv lietošanas pieredzi.  

1.3. Atkarībā no veicamajām funkcijām un izmantošanas mērķa Wash and Drive lieto obligātās 
un analīEskās sīkdatnes.  

1.3.1. Obligātās sīkdatnes. Šīs sīkdatnes nepieciešamas, lai lietotājs varētu apmeklēt un lietot 
6mekļa vietni www.washanddrive.lv. Šīs sīkdatnes idenEficē lietotāja iekārtu, taču neizpauž 
lietotāja idenEtāE, informāciju par lietotāju nevāc un neapkopo. Wash and Drive 6mekļa vietnē 
www.washanddrive.lv Eek lietotas šādas obligātās sīkdatnes:  

_wash_and_drive_v2_session – šie sīkfaili ir nepieciešami, lai vietne funkcionētu, un mūsu 
sistēmā tos nav iespējams izslēgt. Pārsvarā Ee Eek iesta6E, lai reaģētu uz lietotāja darbībām, 
pieprasot pakalpojumus, piemēram, definējot konfidencialitātes preferences, piesakoEes vai 
aizpildot formas. Lietotājs var iespējot pārlūkprogrammā sīkfailu bloķēšanu vai brīdināšanu par 
sīkfailiem, taču tādā gadījumā noteiktas mūsu vietnes sadaļas, iespējams, nedarbosies. 

1.3.2. AnalīEskās sīkdatnes. Šīs sīkdatnes apkopo informāciju par to, kā lietotājs lieto 6mekļa 
vietni www.washanddrive.lv. Informācija Eek apkopota izpētes nolūkos, lai noskaidrotu, kas 
6mekļa vietnē interesē lietotāju un kā tā Eek lietota, lai uzlabotu vietnes funkcionalitāE un 
lietošanas ērtumu. AnalīEskās sīkdatnes idenEficē lietotāja iekārtu, taču neizpauž lietotāja 
idenEtāE. Atsevišķos gadījumos dažas no analīEskajām sīkdatnēm www.washanddrive.lv 
īpašnieka vietā atbilstoši norādījumiem un konkrētajiem mērķiem var pārvaldīt datu 
apstrādātāji, piemēram Google. Wash and Drive 6mekļa vietnē www.washanddrive.lv Eek 
lietotas šādas analīEskās sīkdatnes: 

a)  _ga - reģistrē unikālu ID, ko izmanto staEsEsku datu ģenerēšanai a[ecībā uz veidu, kā 
lietotājs izmanto 6mekļa vietni; 



b) _gid - reģistrē unikālu ID, ko izmanto staEsEsku datu ģenerēšanai a[ecībā uz veidu, kā 
lietotājs izmanto 6mekļa vietni;  

c) _gat - sīkdatnes, kuras pārvalda Google AnalyEcs, saglabājot unikālo ID staEsEkas mērķiem. 

2. Sīkdatņu pārvaldīšana  

2.1. Lietotājam ir Eesības ierobežot sīkdatņu izmantošanu, taču vienlaikus lietotājam jāņem 
vērā, ka bez sīkdatnēm (vai daļas no tām), lietotājam var nebūt iespēja pilnvēr6gi izmantot visas 
6mekļa vietnes www.washanddrive.lv funkcijas un Eešsaistes pakalpojumus.  

2.2. Lietotājs var mainīt sīkdatņu iesta6jumus deakEvizējot vai dzēšot visas (vai daļu) no 
sīkdatnēm, kas Eek glabātas lietotāja ierīcē, ar kuru lietotājs apmeklē 6mekļa vietni 
www.washanddrive.lv.  

2.3. Ja lietotājs nevēlas, lai viņa ierīcēs Ektu izmantotas sīkdatnes, lietotājam ir iespēja to izdarīt, 
izmainot savas interneta pārlūkprogrammas iesta6jumus. Lietotājs var atrast informāciju par 
a[ecīgo iesta6jumu izvēli savas interneta pārlūkprogrammas lietošanas noteikumos.  

2.4. Wash and Drive var lūgt lietotāja piekrišanu sīkdatņu izmantošanai savā 6mekļa vietnē 
www.washanddrive.lv, un, ja lietotājs a[ecīgi piekriEs, uzskatāms, ka lietotājs atļāvis a[ecīgo 
sīkdatņu izmantošanu.  

3. Sīkdatņu glabāšana 

3.1. Obligātās sīkdatnes Eek glabātās lietotāja iekārtā līdz brīdim, kad Eek aizvērta 6mekļa 
pārlūkprogramma.  

3.2. Ja nav noteikts citādi, analīEskās sīkdatnes Eek glabātas, kamēr Eek pilnībā izpildīta darbība, 
kādam nolūkam sīkdatnes vāktas, un pēc tam tās Eek dzēstas.  

4. KontakEnformācija 

4.1. Tīmekļa vietnes www.washanddrive.lv īpašnieks ir SIA Wash and Drive, reģ.nr. 
40103929197, juridiskā adrese: Krasta iela 97a, Rīga, LV-1019.  

4.2. Ja lietotājam ir radušies jautājumi par sīkdatņu lietošanu, lūdzam raks6t Wash and Drive uz 
info@washanddrive.lv. 


