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Warranty Expert (UAB Garantijų centras, reģistrācijas numurs: 303056772, adrese: Spaudos g. 8, , Viļņa, Tālr. +370 700
33 300) lieto sīkdatnes internetā http://galaxycare.warranty.expert/lv/ („Tīmekļa vietne“). Apmeklējot Tīmekļa vietni, Jūs
piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Lūdzam izlasīt zemāk sniegto informāciju par to, kas ir sīkdatnes un kā tās lieto. Laiku pa laikam mēs varam atjaunināt
šo Sīkdatņu politiku, tāpēc lūdzam caurskatīt šo informāciju.

Kas ir sīkdatnes?
Lai šī tīmekļa vietne pienācīgi darbotos, dažkārt Jūsu ierīcē tiek ierakstīti mazi datu faili, kurus sauc par sīkdatnēm.
Sīkdatne ir neliels fails, kas tiek atsūtīts uz ierīci, kad lietotājs apmeklē attiecīgo tīmekļa vietni. Ar sīkdatņu palīdzību
tīmekļa vietne atpazīst lietotāja ierīci (piem., kad lietotājs nākamreiz apmeklē šo tīmekļa vietni).
Sīkdatņu informācija netiek lietota, lai vāktu personisku informāciju par lietotāju.
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Informēšana par sīkdatņu lietošanu
Apmeklējot tīmekļa vietni pirmo reizi, Jūs tiekat informēti, ka tīmekļa vietnē lieto sīkdatnes. Parādās lodziņš, kurā Jums
ir iespēja uzreiz iepazīties ar sīkdatņu politiku, nospiežot attiecīgo norādi.

Sīkdatņu kontrolēšana
Jūs varat pārvaldīt un (vai) izdzēst sīkdatnes pēc savas vēlēšanās. Varat izdzēst visas Jūsu datorā jau esošās
sīkdatnes, un lielākajā daļā pārlūku varat iestatīt, lai sīkdatnes netiktu ierakstītas. Taču tādā gadījumā ikreiz, kad
apmeklēsiet tīmekļa vietni, Jums var vajadzēt no jauna iestatīt atsevišķas opcijas, bet atsevišķas funkcijas var
nedarboties.
Jūs varat atteikties tikai no tām sīkdatnēm, kas nav būtiskas. Atsevišķas sīkdatnes ir būtiskas, lai varētu lietot šo
tīmekļa vietni. Bez šīm sīkdatnēm nedarbosies noteiktas funkcijas.

Atteikties no „Google Analytics“ sīkdatnēm
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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Sīkdatņu lietošanas iestatījumi tīmekļa pārlūkos:
Firefox:
https://support.mozilla.org/lt/kb/Slapuk%C5%B3%20valdymas?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=lt
Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/lt-lt/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Papildu informācija par sīkdatnēm: http://www.allaboutcookies.org/

UAB „Garantijų centras“
e-pasts: vilnius@warranty.expert / tel: +370 70033300
e-pasts: riga@warranty.expert / tel: +371 67881811
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