
Sīkdatņu politika Rīgas Volejbola skolas mājaslapā 

 

Šī vietne izmanto sīkfailus, lai uzlabotu jūsu pieredzi, kamēr jūs pārlūkojat vietni. No tiem 

sīkfaili, kas ir klasificēti kā nepieciešami, tiek saglabāti jūsu pārlūkprogrammā, jo tie ir būtiski tīmekļa 

vietnes pamatfunkciju darbībai. Mēs izmantojam arī trešo pušu sīkfailus, kas palīdz mums analizēt 

un saprast, kā jūs izmantojat šo vietni. Šīs sīkdatnes tiks saglabātas jūsu pārlūkprogrammā tikai ar 

jūsu piekrišanu. Jums ir arī iespēja atteikties no šīm sīkdatnēm. Taču atteikšanās no dažiem no šiem 

sīkfailiem var ietekmēt jūsu pārlūkošanas pieredzi. 

 

Nepieciešamās sīkdatnes ir absolūti nepieciešamas, lai vietne darbotos pareizi. Šīs sīkdatnes 

nodrošina vietnes pamata funkcionalitāti un drošības elementus anonīmi. 

Cookie Duration Description 

cookielawinfo-

checkbox-analytics 

11 months This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The 

cookie is used to store the user consent for the cookies in 

the category "Analytics". 

cookielawinfo-

checkbox-functional 

11 months The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user 

consent for the cookies in the category "Functional". 

cookielawinfo-

checkbox-necessary 

11 months This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The 

cookies is used to store the user consent for the cookies in 

the category "Necessary". 

cookielawinfo-

checkbox-others 

11 months This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The 

cookie is used to store the user consent for the cookies in 

the category "Other. 

cookielawinfo-

checkbox-performance 

11 months This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The 

cookie is used to store the user consent for the cookies in 

the category "Performance". 

viewed_cookie_policy 11 months The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is 

used to store whether or not user has consented to the use 

of cookies. It does not store any personal data. 

 



Funkcionālās sīkdatnes palīdz veikt noteiktas funkcijas, piemēram, koplietot vietnes saturu 

sociālo mediju platformās, apkopot atsauksmes un citas trešo pušu funkcijas. 

Veiktspējas sīkdatnes tiek izmantotas, lai izprastu un analizētu tīmekļa vietnes galvenos 

veiktspējas rādītājus, kas palīdz nodrošināt apmeklētājiem labāku lietošanas pieredzi. 

Analītiskās sīkdatnes tiek izmantotas, lai saprastu, kā apmeklētāji mijiedarbojas ar vietni. Šīs 

sīkdatnes palīdz sniegt informāciju par apmeklētāju skaitu, datplūsmas avotu utt. 

 


