Sīkdatņu politika

Sīkdatņu politika

Sīkdatņu politika

Datu apstrādes nolūki
SIXT ir ieviesis dažādus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai aizsargātu jūsu personas datus, jo īpaši pret nejaušu vai tīšu to
manipulāciju, zaudējumu, iznīcināšanu un piekļuvi šiem datiem, ko veic neautorizētas personas. Šie drošības pasākumi tiks nepārtraukti
pielāgoti atbilstoši tehnoloģiju attīstībai. Personas datu pārsūtīšana starp jūsu datoru un mūsu serveri vienmēr notiek izmantojot šifrētu
savienojumu (Secure Socket Layer (SSL)).
Mūsu mājas lapas apmeklējums var radīt informācijas glabāšanu jūsu datorā "sīkdatņu" formātā. Sīkdatnes ir mazi teksta faili, kas tiek
kopētas no tīmekļa servera datora cietajā diskā. Sīkdatnes ietver informāciju, ko vēlāk var lasīt tīmekļa serveris domēna ietvaros, kurā
Jums tika piešķirta sīkdatne. Sīkdatne nevar izpildīt nekādas programmas vai inficēt datoru ar vīrusiem. Mūsu izmantotās sīkdatnes
neietver personas datus, un tās nav saistītas ar šādiem datiem.
Lielākā daļa no mūsu izmantotajām sīkdatnēm ir tā sauktās sesijas sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai uzturētu konsekvenci jūsu
apmeklējuma laikā, piemēram, nodrošinot, ka jūsu preferenču ievadīšana, veicot rezervācijas pieprasījumu, kā arī jebkura cita ievadītā
informācija tiek saglabāta sesijas laikā. Tāpat sesijas sīkdatnes nepieciešamas, lai nodrošinātu, ka visi piedāvājumi (piemēram, reklāmas
piedāvājumiem) ir atbilstoši jūsu pieprasījumam. Sesiju sīkdatnes tiek automātiski dzēstas pēc katras sesijas. Tāpat mēs izmantojam
sīkdatnes, lai iegūtu informāciju: kad jūs atgriežaties mūsu vietnē un to vai jūs interesē konkrēti piedāvājumi. Tas ļauj mums rādīt Jums
atbilstošus piedāvājumus. Ja esat reģistrējies pie mums un esat izveidojis personīgo klienta kontu, mēs varēsim salīdzināt informāciju, kas
iegūta no sīkdatnēm ar to informāciju, kas mums par jums bija pieejama iepriekš. Tas savukārt ļauj mums labāk pielāgot mūsu
piedāvājumus jūsu vajadzībām un vēlmēm. Attiecīgās sīkdatnes tiek uzglabātas vienu gadu, un pēc tam tās tiek automātiski dzēstas.
Sīkdatnes mums ir nepieciešamas arī norēķinu veikšanai ar mūsu reklāmas partneriem, jo sīkdatnes var saturēt informāciju par lapu vai
reklāmas kampaņu, kas atveda klientu pie mums. Tāpat kā citus datus, mēs ierakstām šos datus tikai nepersonalizētā veidā, lai
nodrošinātu, ka tos nevar izmantot, lai identificētu datu subjektu. Šāda veida sīkdatnes tiek uzkrātas tikai par laika periodu 31 diena.
Jums ir iespēja pieņemt vai noraidīt sīkdatnes. Lielākā daļa tīmekļa pārlūkprogrammu pieņem sīkdatnes automātiski. Tomēr parasti var
pielāgot pārlūkprogrammas iestatījumus, lai atteiktos no sīkdatnēm. Ja izvēlaties noraidīt sīkdatņu izmantošanu, iespējams, ka jūs
nevarēsiet izmantot dažas no vietnes funkcijām. Ja pieņemat sīkdatnes, varat izvēlēties, lai šādi uzkrātās sīkdatnes tiktu dzēstas. To varat
veikt šādā veidā: Internet Explorer 8 varat izdzēst sīkdatnes, atlasot "Rīki"> "Dzēst pārlūkošanas vēsturi" un pēc tam noklikšķinot uz pogas
"Dzēst sīkdatnes". Ja izdzēsīsit sīkdatnes, visas iepriekš uzkrātās sīkdatnes, tostarp šifrēšanas iestatījumi, tiks dzēsti, iespējams,
neatgriezeniski.

Google Analytics izmantošana (šo tekstu nodrošina Google, Inc)
Šī tīmekļa vietne izmanto Google, Inc. (Google) sniegto tīmekļa analīzes pakalpojumu Google Analytics. Google Analytics
izmanto “sīkdatnes”, kas ir jūsu datorā izvietotās teksta datnes, lai palīdzētu tīmekļa vietnei analizēt, kā apmeklētāji izmanto
vietni. Sīkdatnē iegūto informāciju par jūsu vietnes izmantošanu (tostarp jūsu IP adresi) nosūtīs un uzglabās Google serveros
Amerikas Savienotajās Valstīs. Google izmantos šo informāciju šīs tīmekļa vietnes pārziņa vārdā, lai novērtētu jūsu darbības
tīmekļa vietnē, sastādītu ziņojumus par tīmekļa vietnes aktivitāti tīmekļa vietnes pārzinim un sniegtu tiem citus pakalpojumus
attiecībā uz tīmekļa vietnes aktivitāti un interneta lietošanu. Google var šo informāciju nodot arī trešajām personām, ja to
pieprasa likums, vai arī šādas trešās personas apstrādā informāciju Google vārdā. Google nepiesaista jūsu IP adresi citiem
Google rīcībā esošajiem datiem. Jūs varat atteikties izmantot sīkdatnes, izvēloties atbilstošos iestatījumus savā
pārlūkprogrammā. Tomēr ņemiet vērā, ka, ja jūs to veiksiet, iespējams, nevarēsit izmantot šīs tīmekļa vietnes pilnu
funkcionalitāti. Izmantojot šo vietni, jūs piekrītat Google apkopoto datu apstrādei iepriekš minētajā veidā un mērķiem.
Plašāku informāciju var atrast vietnē www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (vispārīga informācija par Google Analytics un
datu aizsardzību). Mēs vēlamies norādīt, ka Google Analytics šajā vietnē ir pievienots kods "gat._anonymizeIp ();", lai nodrošinātu IP
adrešu anonimizētu iegūšanu (IP maskēšana). Vietnē https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=lv atradīsiet norādījumus par Google
Analytics Services deaktivizēšanu.

HotJar tīmekļa analīzes pakalpojumi
SIXT tīmekļa vietne izmanto HotJar analīzes pakalpojumus, lai uzlabotu lietotāja pieredzi. Šie pakalpojumi var ierakstīt peles klikšķus, kā
arī ritināšanas kustības. Tās var arī ierakstīt informāciju, kas ievadīta šajā tīmekļa vietnē, izmantojot tastatūru. Šāda informācija nav
personalizēta un tādējādi paliek anonīma. HotJar neieraksta šādu informāciju lapās, kurās netiek izmantota HotJar sistēma. HotJar
pakalpojumu var atspējot vietnē https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out.

Google Maps izmantošana
SIXT mobilā lietojumprogramma (SixtMobil), kā arī rezervēšanas programma un nomas punkta meklētāja pieteikums tīmekļa vietnē
izmanto Google Maps API lietojumprogrammas. Šīs lietojumprogrammas ir būtiskas rezervēšanas pakalpojuma funkcionalitātei un pilnīgai
pieejamībai. Izmantojot SixtMobil pakalpojumus, rezervēšanas pieteikumu vai nomas punkta meklētāja pieteikumu, jūs apliecināt, ka
piekrītat šiem pakalpojumiem un pieteikumam, uz ko attiecas Google pakalpojumu sniegšanas noteikumi un Google konfidencialitātes
politika. Lai piekļūtu Google pakalpojumu sniegšanas noteikumiem, lūdzu, noklikšķiniet šeit. Lai piekļūtu Google konfidencialitātes politikai,
lūdzu, noklikšķiniet šeit. Google Maps tiek izmantots, lai nodrošinātu klientus ar atbilstošu kartes sadaļu un parādītu viņiem tuvākos nomas
punktus. Atrašanās vietas datu pārsūtīšana uz Google notiek anonīmi; Google netiks sniegta nekāda papildu informācija.

Facebook pielāgotās mērķauditorijas pakalpojuma izmantošana, pamatojoties uz Facebook
pikseļiem
Mūsu mājas lapā tiek izmantots tā sauktais Facebook pikselis, ko izveidojis sociālais tīkls Facebook, kuru pārvalda Facebook Inc,
1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, ASV vai, ja esat ES iedzīvotājs, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal
Harbour, Dublin 2, Īrija ("Facebook"). Šis rīks kalpo, lai iepazīstinātu mūsu vietnes lietotājus ar reklāmu ("Facebook reklāma"), kas atbilst
viņu interesēm, apmeklējot Facebook. Tādā veidā mēs nodrošinām, ka mūsu Facebook reklāmas atbilst attiecīgo lietotāju interesēm, tādēļ
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tās netiek uztvertas kā neērtības. Facebook pikseli mēs izmantojam arī, lai iegūtu informāciju, cik lietotāju noklikšķina uz mūsu Facebook
reklāmām. Tas ļauj mums novērtēt šo reklāmu efektivitāti, kas ir noderīgi statistikas un tirgus izpētes nolūkos. Facebook pikseli aktivizē
Facebook, tiklīdz jūs atverat mūsu vietni. Attiecīgais risinājums var jūsu datorā saglabāt sīkdatnes. Ja piesakāties Facebook, apmeklējot
mūsu vietni, vai apmeklējat Facebook, kamēr esat pieteicies mūsu vietnē, Facebook nodos šo informāciju jūsu personiskajam Facebook
kontam. Par jums reģistrētie dati nekādā veidā neļauj mums izdarīt secinājumus par jūsu identitāti kā par lietotāju. Datu apkopošana un
apstrāde no Facebook atbilst Facebook datu politikas noteikumiem. Lai iegūtu plašāku informāciju šajā sakarā, lūdzu, dodieties uz:
https://www.facebook.com/about/privacy. Jebkurā brīdī varat apstrīdēt Facebook pikseļa datu ierakstīšanu un jūsu datu izmantošanu
Facebook reklāmu nolūkos. Lai to izdarītu, lūdzu, apmeklējiet lapu, kuru šim nolūkam speciāli izveidojusi programma Facebook (skatiet
lietošanas reklāmu iestatījumus), kamēr jūs joprojām esat pieteicies pakalpojumā Facebook: https://www.facebook.com/settings.
Iestatījumi ir neatkarīgi no platformas, un tas nozīmē, ka tie tiks pieņemti visās ierīcēs, piemēram, datoros vai mobilajās ierīcēs.
Vēl viens veids, kā novērst datu ierakstīšanu, kad apmeklējat mūsu vietni, izmantojot jūsu izvēlēto pārlūku, ir pieejams šeit: Deaktivizēt
Facebook pikseli

Criteo:
Mūsu sadarbība ar reklāmas partneriem ir balstīta uz atkārtotas klienta uzrunāšanas tehnoloģijām. Tās ļauj mums labāk pielāgot mūsu
piedāvājumus atbilstoši jūsu interesēm un atgūt klienta interesi par mūsu produktiem un piedāvājumiem. Mēs cenšamies sasniegt šo
mērķi, izmantojot iepriekšējo apmeklējumu modeļu sīkdaņu analīzi, kas ietver pseidonimizētu lietotāju profilu izveidošanu.
Šajā sakarā mēs sadarbojamies ar Criteo (Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Parīze), kas piedāvā atkārtotas klienta uzrunāšanas
tehnoloģijas. Pirms apstrādes serveris anonimizēs jūsu IP adresi. Šīm sīkdatnēm ir 60 dienu mūžs.
Par iebilšanas iespējām pret Criteo datu izmantošanu, lūdzu, apmeklējiet vietni http://www.criteo.com/de/privacy/.

Google AdWords/Double Click:
Mūsu rādītā reklāma ir balstīta uz iepriekš izrādīto klientu interesi par mūsu produktiem. Mēs reģistrējam informāciju par mūsu klientu
mājas lapas pārskatīšanas modeļiem, lai sniegtu viņiem interesējošas reklāmas tiešsaistē. Šajā nolūkā sīkdatnes tiek glabātas attiecīgā
lietotāja datorā un tās satur vairāku ciparu identifikācijas numurus. Ja jūs nepiekrītat tam, kā tiek analizēta jūsu lietotāja uzvedība, varat
pielāgot savas pārlūkprogrammas iestatījumus, lai novērstu analīžu sīkdatņu iestatīšanu. Tomēr ņemiet vērā, ka tas var liegt jums iespēju
pilnībā izmantot visas šīs tīmekļa vietnes funkcijas.
Meklētājprogrammu risinājums Google AdWords, ko nodrošina “Google Inc.” (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043,
ASV, Google), atvieglo sistemātisku reklāmas izvietošanu mūsu tīmekļa vietnē, pamatojoties uz Google meklēšanas noteikumiem. Lai to
izdarītu, Google lietotāja pārlūkprogrammā sīkdatne tiek iestatīta tiklīdz ir noklikšķināts uz reklāmas, kas tiek rādīta Google meklēšanas vai
reklāmas tīklā.
Par iespējām, kā apstrīdēt šādu izsekošanu, lūdzu, dodieties uz:
https://www.google.com/ads/preferences.
Izmantojot AdWords sīkdatņu reklāmu izmantošanas metodes, Google var izmērīt to personu skaitu, kuri pēc noklikšķināšanas uz
AdWords reklāmām turpināja iegādāties vai izmantot piedāvāto produktu/pakalpojumu. Ciktāl Google reklāmas piesaista piedāvājumus no
šīs vietnes, šī vietne saņems Google statistiku par to pirkumu skaitu, kas veikti pēc noklikšķināšanas uz attiecīgās Google AdWords
reklāmas.
Šīs izsekošanas funkcijas atspējošanas iespējas ir šādas: Jūs varat pielāgot savu pārlūkprogrammu, lai bloķētu sīkdatņu iestatījumus ar
domēnu googleadservices.com vai trešajām personām vispārēji. Varat arī izdzēst Google reklāmu izmantošanas sīkdatnes savos
pārlūkprogrammas sīkdatņu iestatījumos.
Šī vietne izmanto Google atkārtoto mārketingu, pamatojoties uz Doubleclick, vēl vienu Google Inc pakalpojumu, lai rādītu reklāmu, kas
balstīta uz lietotāja interesēm. Parādīto lapu un reklāmu piešķiršanas pārskata process balstās uz pseidonimizētu identifikācijas numuru
Doubleclick sīkdatnē. Sīkdatnēs radītā informācija par attēlotajām lapām pēc tam tiek novirzīta uz Google serveriem un glabāta
novērtēšanas nolūkos. Lai lasītu Google konfidencialitātes politiku, lūdzu, dodieties uz vietni https://www.google.de/policies/privacy.
Par iespējām, kā apstrīdēt šādu izsekošanu, lūdzu, dodieties uz: https://www.google.com/ads/preferences.
Papildu iebildumu opcijas:
Jūs varat arī iebilst pret Google un citu reklāmas tīklu interesēs balstītu reklamēšanu šādā tīmekļa vietnē:
http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

Optimizely
Šī vietne izmanto Optimizely Inc. (631 Howard Street, Suite 100, San Francisco, CA 94105, Amerikas Savienotās Valstis) piedāvāto
tīmekļa analīzes pakalpojumu Optimizely, kas palīdz vienkāršot un veikt A/B (viena risinājumu dažādu pieeju) testēšanu, lai optimizētu un
pilnveidotu šo vietni. Informācija, ko sīkdatnes ģenerē par jūsu vietnes izmantošanu, parasti tiek pārsūtīta un saglabāta Optimizely serverī.
Šīs izsekošanas funkcijas atspējošanas opcijas ir šādas: Jūs jebkurā laikā varat deaktivizēt Opitimizely izsekošanu, izpildot attiecīgos
norādījumus vietnē https://www.optimizely.com/opt_out.

Refined Ads
Lai novērtētu un optimizētu mūsu vietni un rādītu jums piemērotāku reklāmu, mēs izmantojam izsekošanas sistēmu "Refined Ads", ko
izveidojis "Refined Ads GmbH" (Residenzstr. 7, 80333 Minhene, Vācija). Šī sistēma izmanto sīkdatnes, lai reģistrētu lietotāja datus un
apkopotu anonīmus lietotāju profilus. Tas neattiecina šos datus uz personas datiem.
Jūs varat iebilst pret šādu datu apstrādi, izmantojot atteikšanās sīkdatni. Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, dodieties uz:
https://www.refinedlabs.com/datenschutz-refined-ads.

Adition
Mūsu mājas lapā tiek izmantots ADITION pakalpojums, ko piedāvā ADITION technologies AG, Oststraße°55, 40211 Diseldorfa, Vācija.
ADDITION izveido sīkdatnes, lai kontrolētu un optimizētu veidus, kādos tiek parādīti ADDITION klientu ieviestie reklāmas pasākumi. Tas,
piemēram, var maksimizēt lietotāju reklāmu rādīšanas biežumu. Iestatot sīkdatnes ADITION neuzglabā nekādus personas datus,
piemēram, vārdus, e-pasta adreses vai jebkuru citu personīgo informāciju. Visa apkopotā informācija ir anonimizēta un ietver tehniskos
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datus, piemēram, reklāmu biežumu un reklāmas pasākumu reklāmas datumu, kā arī izmantotās pārlūkprogrammas un instalētās
operētājsistēmas. Visi apkopotie dati tiek glabāti serveros, kas atrodas Vācijā. Lai iegūtu informāciju par ADITION Datu konfidencialitātes
paziņojumu, lūdzu, apmeklējiet www.adition.com/en/privacy/. Jūs varat iebilst pret šādu datu apstrādi, izmantojot atteikšanos no
sīkdatnēm. Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, dodieties uz: https://www.adition.com/datenschutz/?optout=trueAdTraxx.

Tealium (CDP)
Šī vietne izmanto pakalpojumu "Tealium Audience Stream", ko nodrošina Tealium Inc., 11085 Torreyana Road, San Diego, CA 92121,
ASV (Tealium), lai savāktu un saglabātu datus, un pēc tam izmantotu tos, lai izveidotu pseidomizētus lietotāju profilus. Tealium izmanto šo
informāciju, lai mūsu vārdā automātiski uzlabotu vietnes lietošanu atbilstoši jūsu konkrētajām vajadzībām un to darītu reālā laikā. Lai to
izdarītu, tas apkopo informāciju, piemēram, reklāmu izvietojumu un skatītos un noklikšķinātos reklamētos produktus, apmeklētāju skaitu,
apmeklēto vietņu tēmas un tamlīdzīgi.
Pseidonimizētie lietotāju profili nav saistīti ar personas datiem, kas attiecas uz pseidonīma īpašniekiem, ja vien nav saņemta īpaša
piekrišana. Arī jūsu pārlūkprogrammas piegādātā IP adrese nav saistīta ar jūsu lietotāja profilu.
Lai izveidotu lietotāju profilus, Tealium izmanto sīkdatnes vai, mobilo termināļu gadījumā, līdzīgas tehnoloģijas. Sīkdatņu ģenerētā
informācija par šīs vietnes izmantošanu tiek glabāta Vācijā. Jūs varat neļaut iestatīt sīkdatnes, atbilstoši pielāgojot pārlūka iestatījumus.
Tomēr ņemiet vērā, ka tas var liegt jums iespēju pilnībā izmantot visas šīs tīmekļa vietnes funkcijas. Jebkurā laikā varat iebilst pret datu
apkopošanu un glabāšanu tīmekļa vietnes analītikas nolūkos, izpildot attiecīgos norādījumus vietnē http://tealium.com/de/privacy/.

BlueKai (DMP)
Mūsu vietnē tiek izmantota "BlueKai" tehnoloģija, ko nodrošina Oracle (Oracle Corporation 500 Oracle Parkway Redwood Shores, CA
94065 / ASV). Izmantojot šo tehnoloģiju, mēs, ņemot vērā jūsu intereses un lietotāju uzvedību mūsu tīmekļa vietnē un trešo pušu vietnēs,
varam piedāvāt atbilstošu, mērķtiecīgu reklāmu, kuras pamatā ir jūsu vietnes lietošanas novērtējums dažādās galiekārtās, piemēram,
klēpjdatoros, viedtālruņos un datoros (tā sauktā pārrobežu ierīču izsekošana). Šī tehnoloģija nodrošina arī anonīmu statistikas apkopojumu
par konkrētu reklāmas pasākumu efektivitāti (piemēram, cik lietotāju noklikšķinājuši uz reklāmu vai mijiedarbojās ar to).
Lai to panāktu, jūsu galiekārtās un pikseļu tagos tiek iestatītas sīkdatnes, kas tiek instalētas tīmekļa vietnēs, kurās tiek izmantots BlueKai.
Kopā tās veicina jūsu lietotāju uzvedības (piemēram, klikšķu) analīzi un novērtēšanu dažādās ierīcēs. Šis process ir saistīts ar tā saukto
sīkdatņu ID izveidi, ko var attiecināt uz jūsu iekārtām dažādu ierīču profilu veidošanas nolūkos, bet kurus nevar attiecināt uz jums
personīgi. Savāktie dati ietver datus, kas nav saistīti ar lietojumu (piemēram, reklāmas klikšķi, vietnes, apmeklējuma laiks un apmeklējuma
ilgums), kā arī personas datus par pārlūkprogrammu (piemēram, valodas iestatījumi, ekrāna izšķirtspēja). Tādēļ jūs nevienā brīdī neesat
mums identificējams.
Plašāku informāciju par datu aizsardzību un atbilstošajām iestatīšanas opcijām skatiet vietnē
https://www.oracle.com/legal/privacy/marketing-cloud-data-cloud-privacy-policy.html. Jūs varat iebilst pret Oracle BlueKai izmantošanu,
izmantojot attiecīgo atteikšanās rīku vietnē http://bluekai.com/consumers.php.

Myra
Ar Myra Security GmbH atbalstu mēs nodrošinām mūsu pakalpojumu pieejamību un aizsargājam mūsu infrastruktūru pret noziedznieku,
robottīklu un citu ļauno programmu uzbrukumiem. Myra Security GmbH veic atbilstošu filtrēšanu mūsu vārdā. Lai garantētu jūsu drošību,
tiek pārbaudītas visas informācijas plūsmas, pirms tām ir atļauts piekļūt mūsu pakalpojumiem. Analizējot katru mēģinājumu piekļūt mūsu
vietnei, mēs varam pārbaudīt, vai jūsu veiktie pieprasījumi ir likumīgi, tādējādi aizsargājot jūsu datus pret nesankcionētu piekļuvi. Šis
filtrēšanas process nekādā veidā neierobežo mūsu vietnes izmantošanu no jūsu puses.

Google reCAPTCHA
Lai nodrošinātu savus pakalpojumus, mēs izmantojam Google reCAPTCHA. Konfidencialitātes noteikumus varat atrast šeit.

Exactag
Sixt tīmekļa vietne izmanto “Exactag GmbH” sniegto pakalpojumu, lai šajā vietnē un tās apakšlapās savāktu un saglabātu datus
mārketinga un optimizācijas nolūkiem. Šos datus var izmantot, lai izveidotu anonīmus lietotāju profilus. Šim nolūkam var izmantot
sīkdatnes un metodi, ko sauc par pirkstu nospiedumu. Pirkstu nospiedumu tehnoloģija datu bāzē glabā interneta pārlūka vides mainīgos
parametrus, neuzglabājot unikālus, ar lietotājiem saistītus, datus, piemēram, IP adresi. Sīkdatnes un/vai pirkstu nospiedumi ļauj atpazīt
interneta pārlūku. Dati, kas savākti, izmantojot Exactag tehnoloģijas, netiks izmantoti šīs vietnes apmeklētāju personīgai identificēšanai
bez datu subjekta skaidri izteiktas atļaujas, kas praksē nozīmē, ka personas dati netiks iegūti.
Ja turpmāk vēlaties iebilst pret savu anonīmo apmeklētāju datu glabāšanu, lūdzu, noklikšķiniet šeit.

Kenshoo
Sixt vietne izmanto tīmekļa analīzes pakalpojumu ar cenu pārvaldību, ko nodrošina uzņēmums Kenshoo, Arnulfstraße 126, 80636
Minhene, kas uzkrāto informāciju izvieto serveros ASV. Lai attiecīgi izstrādātu un optimizētu šo vietni, anonimizēti lietošanas dati tiek
apkopoti un saglabāti apkopotā veidā, un no šiem datiem, izmantojot pseidonizētus lietotāju kontus, tiek izveidoti lietošanas profili.
Sīkdatnes ar derīgumu līdz 90 dienām tiek glabātas lokāli, ja tiek izmantots Kenshoo Tracking risinājums. Vienlaikus Kenshoo apstrādā arī
jūsu personas datus ASV un ir apņēmies ievērot ES un ASV privātuma sistēmu. Lai turpmāk iebilstu pret savu (anonīmi iegūto)
apmeklētāju datu glabāšanu, lūdzu, noklikšķiniet šeit.

