
 

 

Informācija par sīkfailiem 
Furla.com tīmekļa vietnē (www.furla.com) tiek izmantoti sīkfaili un līdzīgas tehnoloģijas 

ar mērķi uzlabot vietnes lietošanas procesu un ļaut Furla nosūtīt lietotājam reklāmas 

paziņojumus, kas atbilst lietotāja interesēm, kā sīkāk aprakstīts zemāk. 

Definīcijas 
Sīkfaili ir vienkārši teksta faili, kas ļauj tīmekļa vietnes serverim arhivēt informāciju par 

lietotāja iekārtu (planšeti, viedtālruni, u.c.) gan uz lietotāja apmeklējuma laiku (sesijas 

sīkfaili), gan vairāku apmeklējumu garumā (pastāvīgie sīkfaili). Pārlūks tos arhivē, 

balstoties uz lietotāja izvēlētajiem iestatījumiem. Lai ievāktu informāciju par apmeklētāju 

uzvedību, var tikt izmantotas arī līdzīgas tehnoloģijas, piemēram, web beacon, 

caurspīdīgi GIF un visas lokālās arhivēšanas formas, kas tika ieviestas ar HTML5 

standartu. Vienkāršības pēc atsauces uz “sīkfailiem” ietver arī līdzīgās tehnoloģijas. 

Sīkfailu veidi 

Tehniskie sīkfaili 

Sesijas sīkfaili: tie ir nepieciešami, lai nodrošinātu vietnes pareizu funkcionēšanu, un tos 

lieto, lai pārvaldītu reģistrēšanos vai piekļuvi, kā arī lai piekļūtu ierobežotas piekļuves 

funkcijām. Tie tiek arhivēti uz laiku vietnes apmeklējuma sesijas garumā, un lietotāja 

iekārta tos automātiski dzēš pēc pārlūka aizvēršanas. Norādām, ka gadījumā, ja sesijas 

sīkfaili tiek atspējoti, iespējams, ka lietotājs nevarēs piekļūt funkcijām, kurām 

nepieciešama reģistrēšanās vai īpaša piekļuve. Šo sīkfailu apstrāde ir nepieciešama, lai 

izpildītu līgumu, kuru lietotājs noslēdzis, proti, līgumu par Furla tīmekļa vietnes 

pakalpojumiem (VDAR 6.1. panta b) punkts). 

Pastāvīgie sīkfaili vietnes optimizēšanai un statistikai: tie ļauj Furla ievākt un analizēt 

(anonīmā veidā) informāciju par datplūsmu un vietnes lietošanu, pārraudzīt sistēmu un 

uzlabot operatīvo sniegumu, piemēram, saglabājot atmiņā lietotāja izvēlētās preferences 

nākamo vizīšu uzlabošanai. Šie sīkfaili netiek automātiski dzēsti, aizverot pārlūku, tā vietā 

tie tiek saglabāti lietotāja datorā uz noteiktu periodu (piemēram, līdz gada beigām) vai 

līdz brīdim, kad tos dzēš pats lietotājs. Šo sīkfailu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu 

līgumu, kuru lietotājs noslēdzis, proti, līgumu par Furla tīmekļa vietnes pakalpojumiem 

(VDAR 6.1. panta b) punkts). 



 

 

Sīkākai informācijai par šo sīkfailu pārvaldību un dzēšanu skatiet nākamo sadaļu “Sīkfailu 

pārvaldība". Norādām, ka gadījumā, ja šie sīkfaili tiek atspējoti vai lietotājs no tiem 

atsakās, dažas vietnes daļas var kļūt nepieejamas vai var nepareizi funkcionēt. 

Zemāk uzskaitīti tehniskie sīkfaili, kuri uz doto brīdi tiek izmantoti mūsu vietnē. 

Nosaukums Tips Periods Mērķis 

Sfcc-cart 

  

Customer_id 

  

Tehnisks Sesija 

Dati par iepirkumu grozu, gan 

apmeklētājiem-viesiem, gan reģistrētiem 

lietotājiem 

furlaCountry 

  

furlaLoc 

Tehnisks 30 dienas 

Noteikt valsti, no kura lietotājs veic 

piekļuvi, kā arī lietotāja ģeogrāfiskās 

koordinātes. Tiek iestatīti, izmantojot 

ģeolokalizāciju, vai arī tos iestata 

lietotājs, mainot valsti 

__canI_TH Tehnisks Sesija 
Sesijas dati, kas nepieciešami tīmekļa 

vietnes pārvaldīšanai 

session 

  

Session.sig 

  

Tehnisks Sesija 
Sesijas dati, kas nepieciešami tīmekļa 

vietnes pārvaldīšanai 

Shownlpopup Tehnisks Sesija 
Nosaka, vai jārāda biļetena uznirstošais 

paziņojums. 

Dwanonymous_e 

  

Tehnisks Sesija 

Sīkfaili, kas nepieciešami pareizai 

tīmekļa vietnes funkcionēšanai 

piekļuves un iepirkšanās mērķiem. 



 

 

Dw_securetoken_ 

  

Dwsid 

  

Sfcc_token 

  

dwcookie Tehnisks Sesija 

Sīkfaili, kas nepieciešami pareizai 

tīmekļa vietnes funkcionēšanai vietnes 

uzturēšanas mērķiem. 

Dwuser_XXXX 

  

Dwcustomer_XXXX 

Tehnisks 6 mēneši 
Sesijas dati, kas nepieciešami tīmekļa 

vietnes pārvaldīšanai 

Dwsourcecode_XXXX Tehnisks 1 diena 

Sīkfaili, kas nepieciešami pareizai 

tīmekļa vietnes funkcionēšanai vietnes 

uzturēšanas mērķiem. 

Dwsid (aizvieto sid) Tehnisks Sesija 

Sīkfaili, kas nepieciešami pareizai 

tīmekļa vietnes funkcionēšanai vietnes 

drošības mērķiem piekļuves un 

iepirkšanās fāzēs. 

Dwsecuretoken_XXXX Tehnisks Sesija 
Uzglabāt sesijas informāciju, ja 

izmantots HTTPS protokols 

Dwanonymous_XXXX 

  

Dwac_XXXX 

Tehnisks 

(uzņēmuma 

analīze) 

6 mēneši 

Uzņēmuma veidoti sīkfaili, kas ļauj veikt 

statistiko anonīmu analīzi par vietnes 

lietošanu 



 

 

  

Dwpersonalization_XXXX 

JSESSIONID 

  

VISITOR_ID 

Tehnisks Sesija 
Ievākt sesijas ID datus un ļaut lietotājam 

izpildīt tiešsaistes darījumu 

 

Trešo personu sīkfaili  

Tīmekļa vietnē tiek lietoti arī sīkfaili, kurus sniedz īpaši atlasītas trešās puses - 

pakalpojumu sniedzēji. 

Analītiskie sīkfaili: tīmekļa vietnē tiek lietoti īpaši atlasītu trešo personu - pakalpojumu 

sniedzēju pakalpojumi, piemēram, Google Analytics, lai anonīmā veidā ievāktu un 

analizētu informāciju par datplūsmu un vietnes lietošanu. Šo sīkfailu lietošanai ir 

nepieciešama lietotāja piekrišana, kas tiek sniegta, uzklikšķinot uz pogas “OK” 

paziņojumu joslā, kas parādās tīmekļa vietnē (VDAR 6.1. panta a) punkts). 

Profilēšanas sīkfaili: īpaši atlasītas trešās personas - pakalpojumu sniedzēji izmanto 

profilēšanas sīkfailus, lai pārraudzītu lietotāja aktivitātes Furla tīmekļa vietnē ar mērķi 

izveidot gaumju, ieradumu, izvēļu, u.c. profilus. Tas ļauj šīm trešajām personām 

lietotājam nosūtīt reklāmas paziņojumus, kas atbilst lietotāja interesēm, un/vai rādīt 

personalizētus reklāmas un komerciālos paziņojumus lietotāja jaunumu plūsmā sociālo 

tīklu profilos, kas norādīti zemāk (piem., Facebook, Instagram, Twitter, u.c.), kā arī 

palīdzēt klientam pabeigt pirkumus, kas uzsākti, bet nav pabeigti tīmekļa vietnē. Šo 

sīkfailu lietošanai ir nepieciešama lietotāja piekrišana, kas tiek sniegta, uzklikšķinot uz 

pogas “OK” paziņojumu joslā, kas parādās tīmekļa vietnē (VDAR 6.1. panta a) punkts). 

Sīkākai informācijai par šo sīkfailu pārvaldību un dzēšanu skatiet nākamo sadaļu “Sīkfailu 

pārvaldība". 

Zemāk uzskaitīti galvenie trešo personu sīkfaili, kas pašreiz tiek izmantoti tīmekļa vietnē. 

  



 

 

Nosaukums Tips Rīks Periods Mērķis 

_ga Analītisks 
Google 

Analytics 
2 gadi 

Reģistrēt unikālu identifikatoru, kas 

tiek izmantots, lai ģenerētu 

statistikas datus par veidu, kā 

apmeklētāji lieto vietni. 

_gat Analītisks 
Google 

Analytics 
Sesija Ierobežot pieprasījumu biežumu 

_gid Analītisks 
Google 

Analytics 
Sesija 

Reģistrēt unikālu identifikatoru, kas 

tiek izmantots, lai ģenerētu 

statistikas datus par veidu, kā 

apmeklētāji lieto vietni. 

_utma 

  

  

Analītisks 
Google 

Analytics 
Pastāvīgs 

Sekot līdzi lietotāja tīmekļa vietnes 

apmeklējumu skaitam, sākot no 

pirmā apmeklējuma līdz pēdējam 

_utmb 

  

_utmc 

  

Analītisks 
Google 

Analytics 
Sesija 

Aprēķināt tīmekļa vietnes 

apmeklējuma ilgumu 

_utmt Analītisks 
Google 

Analytics 
10 minūtes Ierobežot pieprasījumu biežumu 

_utmz 

  

  

Analītisks 
Google 

Analytics 
6 mēneši 

Uzzināt tīmekļa vietni, no kuras nāk 

lietotājs, izmantoto 

meklētājprogrammu, saiti, uz kuras 

lietotājs uzklikšķināja, kā arī 

izmantotos atslēgvārdus 



 

 

_TA_TRACKING 

  

sp 

Analītisks Thron 3 mēneši 

Ļaut anonīmā veidā pārraudzīt 

Furla attēlu lietošanu Thron satura 

izplatīšanas tīklā (CDN) 

NID 

  

SID 

  

IDE 

  

ANID 

  

DSID 

  

FLC 

  

AID 

  

TAID 

  

exchange 

Profilēšana 
Google 

Shopping 

No 3 

mēnešiem 

līdz 2 

gadiem 

Atlasīt reklāmu, balstoties uz 

lietotāju interesējošo saturu, 

uzlabot ziņojumus par kampaņu 

sniegumu un izvairīties no iespējas, 

ka lietotājam tiek atkārtoti rādīta jau 

reiz redzēta reklāma 



 

 

  

_uid 

  

__gac 

  

__gads 

fr Profilēšana Facebook 3 mēneši 
Pārraudzīt Facebook lietotājus 

reklāmas mērķiem 

[sīkfaila 

nosaukums] 
    

acdc 

  

Profilēšana Criteo 6 mēneši 

Sekot līdzi iespējamiem 

parametriem, kas tiek īpaši nodoti 

no vietnes, piemēram, dinamiskās 

reklāmjoslas  

dis 

  

eid 

Profilēšana Criteo 6 mēneši 

Informēt izdevēju (vai vietni, kurā 

tiek mitināta kampaņa) par 

reklāmas ievietotāja identitāti, lai 

varētu bloķēt reklāmas rādīšanu 

attiecīgajā vietnē 

evt 

  

  

Profilēšana Criteo 1 gads 

Sekot līdzi iespējamām lietotāja 

opt-out (nepiekrišana turpināt rādīt 

reklāmu) darbībām attiecībā uz 

specifisku kampaņu vai Criteo 

kopumā 

zdi Profilēšana Criteo 5 gadi 
Sekot līdzi iespējamām lietotāja 

opt-out (nepiekrišana turpināt rādīt 

reklāmu) darbībām attiecībā uz 



 

 

specifisku kampaņu vai Criteo 

kopumā 

opt 

  

optout 

  

udc 

Profilēšana Criteo 6 mēneši 

Ļaut rādīt personalizētas un vairāk 

piemērotas reklāmjoslas, balstoties 

uz lietotāja uzvedību tīmekļa vietnē 

pp Profilēšana Criteo 1 diena 

Ļaut rādīt personalizētas un vairāk 

piemērotas reklāmjoslas, balstoties 

uz lietotāja uzvedību tīmekļa vietnē 

SaleCycle Profilēšana 
www. 

salecycle.com 
6 mēneši 

Ievākt datus par tīmekļa vietnes 

lietošanu, sazinoties ar lietotāju pa 

e-pastu vai ar īsziņu palīdzību, lai 

palīdzētu lietotājam pabeigt 

pirkuma procesu un sniegtu 

personalizētu tirgvedības 

komunikāciju, balstoties uz to, 

kādus produktus lietotājs apskatīja 

tīmekļa vietnē  

udi Profilēšana Criteo 6 mēneši 

Sekot līdzi kampaņas ID, proti, 

unikālajam identifikācijas kodam, 

kuru Criteo piešķir katrai kampaņai 

uic Profilēšana Criteo 1 gads 

Sekot līdzi kampaņas ID, proti, 

unikālajam identifikācijas kodam, 

kuru Criteo piešķir katrai kampaņai 

uid Profilēšana Criteo 1 mēnesis 

Ievākt informāciju, kas saistīta ar 

radošo aspektu, citiem vārdiem, 

par izvietojumu un krāsām, kas 

izmantotas dinamiskajās 

reklāmjoslās 



 

 

 

Norādām, ka Furla nekontrolē trešo personu sīkfailus. 

To, kā galvenie Furla piegādātāji - trešās personas - pārvalda ievākto informāciju, 

reglamentē piegādātāju informatīvie dokumenti par sīkfailiem un/vai instrukcijas par 

sīkfailu atspējošanas iespējām, kas pieejamas zemāk norādītajās vietnēs. 

Google 

Analytics/Google 

Shopping 

https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB 

Lai atspējotu sīkfailus, uzklikšķiniet šeit 

Thron https://www.thron.com/en/copyright-privacy-policy 

Facebook https://www.facebook.com/policies/cookies/  

[sociālā tīkla 

nosaukums] 
 

Criteo 

https://www.criteo.com/cookie-policy/  

  

SaleCycle http://www1.salecycle.com/privacy-policy-it 

 

Tīmekļa vietnē var tikt lietoti arī citi trešo personu analītiskie sīkfaili, kas var atšķirties 

atkarībā no Furla veiktajām reklāmas kampaņām. Tādā gadījumā reklāmas aģentūras - 

trešās personas, kuras slēgušas līgumu ar Furla - var izmantot šos sīkfailus reklāmas 

kampaņu ietvaros Furla tīmekļa vietnē ar mērķi ģenerēt anonīmu statistiku par 

attiecīgajām kampaņām, un tikai uz ierobežotu laiku. Lai saņemtu sīkāku informāciju par 

šādiem sīkfailiem, varat rakstīt vēstuli uz adresi privacy@furla.com. 

Sīkākai informācijai par šo sīkfailu pārvaldību un dzēšanu skatiet nākamo sadaļu “Sīkfailu 

pārvaldība". 

  

 

https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://www.criteo.com/cookie-policy/
mailto:privacy@furla.com


 

 

Sīkfailu pārvaldīšana 
Lietotājs var vienkāršā veidā piekrist sīkfailu lietošanai, tos atspējot vai noraidīt, mainot 

sava pārlūka iestatījumus. Turklāt iespējams pielāgot pārlūka iestatījumus atšķirīgām 

tīmekļa vietnēm un lietotnēm, un lielākā daļa biežāk izmantoto pārlūku ļauj iestatīt 

atšķirīgus iestatījumus vietnes īpašnieku sīkfailiem un trešo personu sīkfailiem. Norādām, 

ka pilnīga vai daļēja tehnisko sīkfailu atspējošana var ietekmēt tikai reģistrētajiem 

lietotājiem pieejamo funkciju pareizu darbību, savukārt trešo personu vai profilēšanas 

sīkfailu atspējošana nekādā veidā neietekmēs vietnes lietošanas procesu. Ērtības dēļ 

zemāk uzskaitītas saites uz biežāk lietoto pārlūku tīmekļa lapām, kur varat uzzināt 

instrukcijas par sīkfailu dzēšanas iespējām. 

Internet Explorer | Firefox | Chrome | Safari  

Sīkākai informācijai par sīkfailu lietošanas ierobežošanu apmeklējiet: 

 

https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en-GB
https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/cookies/

