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Joker klubs savā tīmekļa vietnē izmanto sīkdatnes (cookies), lai varētu nodrošināt
Klienta kā lietotāja ērtības, lapas funkcionalitāti un uzlabotu sniegtā pakalpojuma
kvalitāti.
I Kas ir sīkdatnes?
Sīkdatnes ir sīkas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma saglabā lietotāja galiekārtā
(datorā, mobilajā tālrunī, planšetē), lai identificētu pārlūkprogrammu vai pārlūkprogrammā
saglabātu informāciju vai iestatījumus. Tādējādi ar sīkdatņu palīdzību tīmekļa vietne iegūst spēju
saglabāt lietotāja individuālos iestatījumus, atpazīt viņu un atbilstoši reaģēt.
II Kādas sīkdatnes un kādiem mērķiem mēs izmantojam?
Atkarībā no veicamajām funkcijām un izmantošanas mērķa ir noteikti:
 nepieciešamās sīkdatnes;
 funkcionālās sīkdatnes;
 analītiskās sīkdatnes;
 reklāmas sīkdatnes.
Izmantojot tīmekļa vietni www.jokerklubs.lv, Klients piekrīt, ka mēs:
 apkopojam informāciju par to, kā izmantojat šo tīmekļa vietni, piemēram, cik bieži to
apmeklējat un kuras lapas apskatāt. Saglabāto informāciju nav iespējams sasaistīt ne
ar vienu konkrētu personu;
 saglabājam datus par to, kurš tīmekļa pārlūks un tehniskais nodrošinājums ir izmantots,
apmeklējot mūsu tīmekļa vietni;
 individuāli pielāgojam vietni un tās saturu atkarībā no informācijas, kas iegūta pēc jūsu
pēdējā apmeklējuma.
Ar sīkdatņu palīdzību Joker kluba tīmekļa vietnē apkopotā informācija var tikt izmantota arī
tam, lai rādītu reklāmas, kad internetā apmeklējat citas vietnes.
III Sīkdatņu apstiprināšana un atteikšanās no to izmantošanas
Apmeklējot vietni www.jokerklubs.lv, Klientam tiek attēlots logs ar paziņojumu, ka tīmekļa
vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Nospiežot PIEKRĪTU, Klients apstiprina, ka ir iepazinies ar
informāciju par sīkdatnēm un to izmantošanas mērķiem.
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Tomēr Klientam ir iespēja atteikties no sīkdatņu izmantošanas, tīmekļa pārlūkprogrammas
drošības iestatījumos ierobežojot sīkdatņu izmantošanu un dzēšanu. Ja Klients izvēlas dzēst daļu
vai visu sīkdatņu izmantošanu, iespējams, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi.
Ar plašāku informāciju par sīkdatnēm, to veidiem un izmantošanu Klients var iepazīties
vietnē www.allaboutcookies.org.
Joker klubs patur tiesības jebkurā brīdī mainīt sīkdatņu izmantošanas noteikumus.
Interneta vietnes apmeklētāja pienākums ir patstāvīgi iepazīties ar šīs vietnes lapas saturu.
Dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu.
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