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RAPOOL-RING PĀRSTĀVNIECĪBAS BALTIJAS VALSTĪS
ATBILDĪBA PAR TĪMEKĻA VIETŅU SATURU UN SĪKFAILU POLITIKU
I. Atbildība par saturu
Visa mūsu vietnē publicētā informācija, kā arī informācija, kas sniegta citās
platformās (RAPOOL-RING GmbH sociālo tīklu profilos, piemēram, Facebook
profilā) ir paredzēta tikai vispārējas informēšanas nolukos. Šī informācija dod jums
iespēju uzzināt par RAPOOL-RING GmbH un tā pakalpojumiem un sazināties ar
mums. Mēs cenšamies pastāvīgi uzlabot un atjaunināt informāciju, ko mēs izplatām.
Tomēr, neatkarīgi no visām mūsu pūlēm un uzmanību informācijas saturam, tā
sagatavošanas un publicēšanas laikā var rasties kļūdas vai neprecizitātes. Šī iemesla
dēļ mēs nevaram nodrošināt vai garantēt, ka saturs ir pilnīgs, precīzs un atjaunināts.
Lasot informāciju mūsu tīmekļa vietnēs, lūdzu, vienmēr pievērsiet uzmanību
konkrētās informācijas publicēšanas datumam.
Mēs esam atbildīgi par saturu šajās tīmekļa vietnēs, tāpēc mēs esam uzņēmuši
pienākumu izņemt nepiemērotu saturu vai bloķēt neatbilstošas, nelikumīgas vai
nepamatotas informācijas izplatīšanu mūsu sociālo mediju profilos saskaņā ar likumu
prasībām. Mēs veicam šīs darbības, kad saņemam informāciju par konkrētu tiesību
aktu (likumīgu interešu) pārkāpumu. Mēs vēršam jūsu uzmanību uz to, ka mēs
neuzņemamies atbildību par saturu, ko mūsu lietotāji mūsu sociālo mediju tīmekļa
vietnēs sniedz pēc savas iniciatīvas, kā arī mums nav jāuzrauga nodota vai saglabāta
trešās puses informācija (piemēram, lietotāju reklāmu) vai meklēt nelikumīgu darbību
pazīmju.
Mēs atzīmējam, ka visi šķirņu apraksti ir sagatavoti, balstoties uz labākajām
zināšanām, kas uzkrātas gadu gaitā, ņemot vērā testu un kopsavilkumu rezultātus.
Tomēr RAPOOL-RING GmbH atsevišķos gadījumos nevar garantēt vai uzņemties
atbildību par rezultātiem, kas atbilst aprakstam, jo audzēšanas apstākļi ir atšķirīgi un
mainās. Visi ieteikumi audzēšanai ir tikai paraugi; tie ne vienmēr atspoguļo jaunāko
pieredzi, kas saistīta ar augu aizsardzības līdzekļiem, tie nav paredzēti mainīt
sindividuālos vietējos ieteikumus par audzēšanu.
Mēs paturam tiesības mainīt, papildīt vai izdzēst atsevišķas mūsu vietņu visas tīmekļa
vietnes sadaļas, vai uz laiku vai neatgriezeniski pārtraukt atļauju publicēt to.
Lietotājiem nav atļauts izplatīt konkrētu saturu mūsu vietnē.
II. Atbildība par saitēm
Mūsu vietnē tiek sniegtas saites uz ārējām trešo pušu tīmekļa vietnēm. Mēs neesam
atbildīgi par šo vietņu saturu, dizainu, lietošanu un tajos sniegtiem datiem. Šī iemesla
dēļ mēs nevaram uzņemties nekādu garantiju vai atbildību par to, ko trešā persona
izplata savā tīmekļa vietnē. Mēs arī neesam atbildīgi par vietnēm un to saturu, kas
publicē saites uz mūsu tīmekļa vietnēm.
Mēs informējam jūs, ka par saistīto vietņu saturu ir vienīgi atbildīgs tīmekļa vietnes
pārvaldnieks vai lietotājs.
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Ja mēs saņemam informāciju, ka informācija, kas publicēta konkrētā tīmekļa vietnē,
pārkāpj likumu prasības, citas tiesības vai likumīgās intereses, mēs nekavējoties
izdzēšam saistīto saiti.
III. Sīkfaili (Cookies) un to izmantošana
Sīkfaili (Cookies) ir mazi teksta dokumenti. Tie parasti tiek saglabāti lietotāja ierīcē
līdz pārlūkošanas sesijas beigām un dažos gadījumos ilgāk. Kad lietotājs apmeklē
mūsu vietni, viens vai vairāki sīkfaili tiek nosūtīti uz viņa datoru vai citu ierīci.
Sīkdatnes tiek izmantotas
⚫
⚫

Lai atvieglotu pārlūkošanu un uzlabot sniegto pakalpojumu kvalitāti, piemēram,
saglabājot lietotāja iestatījumus;
lai veiktu analīzi reklāmas nolūkos.

Sīkfailu un citu rīku izmantošana reklāmai
Mūsu tīmekļa vietnēs tiek izmantoti trešo pušu pakalpojumi, kas palīdz izsekot
apmeklētības statistikas datiem, iegūt informāciju par reklāmguvumu kampaņām un
citu informāciju. Mūsu tīmekļa vietnes nelieto šos pakalpojumus un rīkus, lai
apkopotu informāciju par konkrētiem tīmekļa vietnes apmeklētājiem - tiek izmantoti
tikai vispārējie statistikas dati par vietņu apmeklētību un reklāmas kampaņu
efektivitāti. Zemāk ir iesniegts trešo pušu sniedzamu pakalpojumu, kas tiek sniegti
[adrese] vietnē, saraksts tostarp saites uz to pakalpojumu konfidencialitātes politiku.
“Google Analytics” - “Google Inc.” (Google) vietņu analīzes rīks
“Google Analytics” ir bezmaksas Google vietņu analīzes rīks, kas ļauj vietņu
īpašniekiem uzzināt, kā apmeklētāji rīkojas viņu tīmekļa vietnēs. Informācija tiek
savākta anonīmā veidā. Google Analytics izmanto savus sīkfailus, lai izsekotu vietnes
apmeklētāju darbībām. Tie ļauj uzzināt, vai apmeklētājs iepriekš bija apmeklējis
vietni, no kuras vietnes viņš pārgāja un cik ilgi viņš to apmeklēja.
Mūsu vietnes izmanto “Google Analytics” atkārtota mārketinga funkciju.
“Google Analytics” atkārtota mārketinga funkcija ļauj vēlreiz sazinieties ar
lietotājiem, kas agrāk apmeklēja viņu vietni, izmantojot īpaši atlasītas reklāmas
Google partneru vietnēs. Piemēram, ja lietotājs apmeklē mūsu vietni, bet izvēlas
neizmantot piedāvājumus, viņš var redzēt “AdWords” reklāmas citās vietnēs, kurās
bus publicēti labāki piedāvājumi no mūsu vietnēm. Turklāt mūsu vietne reklamēšanai
ar “AdWords” sistēmu atlasa līdzīgas mērķauditorijas, ņemot vērā viņu individuālās
intereses, vecumu un dzīvesvietu.
Lietotājs vienmēr var izslēgt Google sistēmas sīkfailus. Vienkārši dodieties uz sīkfailu
izslēgšanas vietni.
Lietotājs var arī izmantot tālāk norādītās iespējas, lai mainītu un atspējotu “Google
Analytics” funkcijas:
• “Google” reklāmas priekšrocības pārvaldnieks;
• “Google Analytics” bloķēšanas sistēma.
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Google reklamēšanas pakalpojumu apraksts un to dokumentācija atrodama šeit.
Google konfidencialitātes politika atrodama šeit.
Personiskā informācija
Jūsu personiskā informācija, kas arī ietver e-pasta adresi, nevar tikt pārsūtīta trešajām
personām, ar tām saistītajām sabiedrībām vai mārketinga kompānijām. Pārstāvniecība
ar jūsu piekrišanu var izmantot šo informāciju tikai mārketinga nolūkos.
Konfidencialitātes politikas mainīšana
Konfidencialitātes politika var mainīties. Visas izmaiņas šajā dokumentā tiks
publicētas šajā tīmekļa vietnē.
Ja ir papildu jautājumi vai šaubas par konfidencialitātes politiku, lietotājs var iesniegt
pieprasījumu pārstāvniecībai pa e-pastu baltic@rapool.com.

