NYX PROFESSIONAL MAKEUP
SĪKDATNES

KAS IR SĪKDATNES?
Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek saglabātas jūsu ierīcē (datorā, planšetē vai mobilajā
ierīcē), kad jūs apmeklējat internetu, tostarp L’Oreal Grupas tīmekļvietnes. Sīkāku informāciju skatiet,
apmeklējot šādas saites: http://www.aboutcookies.org.

SĪKDATŅU DEAKTIVIZĀCIJA
Jūs varat viegli pielāgot sava pārlūka iestatījumus attiecībā uz sīkdatņu aktivizāciju un deaktivizāciju.
Ja nepieciešams, lūdzam izmantot jūsu pārlūka „Palīdzības” funkciju.
Daudzas sīkdatnes tiek izmantotas, lai pilnveidotu tīmekļvietņu/lietotņu lietojamību vai
funkcionalitāti. Līdz ar to sīkdatņu atspējošanas rezultātā jums var tikt liegta iespēja izmantot
noteiktas mūsu tīmekļvietņu/lietotņu daļas, kā norādīts sīkāk Sīkdatņu tabulā.

Absolūti nepieciešamās sīkdatnes

SĪKDATŅU VEIDS

Absolūti
nepieciešam
ās sīkdatnes

FUNKCIJA

SĪKDATŅU
NOSAUKUMS

Nepieciešamas
tīmekļvietnes
darbībai. Tās parasti
iestata,
tikai
atsaucoties uz jūsu
veiktajām darbībām,
proti, pakalpojumu
pieprasījumu,
piemēram, iestatot
jūsu
privātuma
vēlmes, piesakoties
vai aizpildot formas.

OptanonConsent,
OptanonAlertBoxCl
osed,
SC_ANALYTICS_GLO
BAL_COOKIE

KAS NOTIKS, JA TĀS
NEAKTIVIZĒŠU?

Šīs sīkdatnes nevar
deaktivizēt.
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Funkcionalitātes sīkdatnes

Funkcionālās
sīkdatnes

Nodrošināt uzlabotu lo.v.liveperson.net:
funkcionalitāti
un LPSessionID, LPVisit
personificēšanu.
orID, LPSIDnnnnnnnn, LPCKEYTās varam iestatīt nnnnn, LPVID
mēs vai trešās puses where-tobuy.co: __utmz, __
pakalpojumu
sniedzēji,
kuru utmt_UApakalpojumus esam nnnnnnnn, __utmb,
pievienojuši savām __utmc, __utma
lapām.

Daži vai visi no šiem
pakalpojumiem var
nedarboties pienācīgi
labi.

Sesijas
sīkdatnes

Sesijas sīkdatnes ļauj ASP.NET_SessionId
jūsu
apmeklētajai
tīmekļvietnei sekot
līdzi tam, kā jūs
pārvietojaties
no
lapas uz lapu, lai
jums
netiktu
pieprasīta tā pati
informācija, ko jūs
jau esat sniedzis
vietnei.

Ikreiz, kad atvērsiet
jaunu tīmekļvietni,
serveris,
kurā
glabājas
attiecīgā
lapa, uztvers jūs kā
pilnīgi
jaunu
apmeklētāju.

Tās tiek automātiski
dzēstas, tiklīdz jūs
aizverat
savu
pārlūku.
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Sociālo tīklu
sīkdatnes

Mērķa un reklāmas sīkdatnes

Reklāmas
sīkdatnes



Dalīties mūsu
saturā ar saviem
draugiem un
tīkliem vairākos
sociālo tīklu
pakalpojumos,
ko esam
pievienojuši
vietnei.
 Pievienoties/atzī
mēt ar „patīk”
mūsu lapas,
izmantojot šādus
sociālo tīklu
rīkus.
Tās spēj atsekot jūsu
pārlūkprogrammu
citās vietnēs un
izveidot jūsu interešu
profilu. Tas var
ietekmēt saturu un
ziņojumus, ko redzat
citās jūsu
apmeklētajās
tīmekļvietnēs.

Tās ievāc datus, lai
demonstrētu īpaši
jums pielāgotas
reklāmas. Tās ļauj arī
ierobežot jums
paredzēto ziņojumu
skaitu. Šīs sīkdatnes
sniedz mums iespēju
arī noteikt mūsu
reklāmas kampaņu
veiktspēju,
piemēram, nosakot
tīmekļvietnes, ko
apmeklējāt pirms
tam.

cdn.syndication.twi
mg.com: lang
Zemāk skatiet
norādi uz minēto
sociālo tīklu
privātuma
politikām:
Facebook https://w
ww.facebook.com/
about/privacy/
https://www.faceb
ook.com/help/cooki
es
Google
+ http://www.googl
e.com/intl/fr/polici
es/privacy/
Twitter https://sup
port.twitter.com/ar
ticles/20170518utilisation-descookies-et-destechnologiessimilaires-partwitter
Pinterest https://ab
out.pinterest.com/e
n/terms-service

Jums var nebūt
iespējas lietot vai
redzēt šos dalīšanās
rīkus un
pievienoties/atzīmēt
ar „patīk” mūsu
lapas, izmantojot
šādus sociālo tīklu
rīkus.

• Jūs nesaņemsiet
mūsu
reklāmas
ziņojumus. Jūs varat
negūt labumu no
mūsu
biedriem
paredzētajiem
piedāvājumiem.
• Vai arī reklāmas
saturs
netiks
personalizēts. Tad jūs
saņemsiet
mazāk
pievilcīgu
piedāvājumu.
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Mērķa
sīkdatnes

Ļaut mūsu reklāmas
partneriem izveidot
jūsu interešu profilu
un demonstrēt jums
būtiskas reklāmas
citās vietnēs.

Analītikas un veiktspējas sīkdatnes

Tās darbojas, unikāli
identificējot jūsu
pārlūku un interneta
ierīci.

Analītikas
sīkdatnes

Uzskaitīt lapas
apmeklējumu skaitu
un datplūsmas
avotus, lai mēs
varētu izvērtēt un
uzlabot mūsu vietnes
veiktspēju,
izmantojot Google
Analytics sniegto
pakalpojumu.

icxid
facebook.com: datr
, x-src, fr, lu, locale
youtube.com: SID,
HSID, demographics
, VISITOR_INFO1_LI
VE, PREF, APISID, SS
ID, LOGIN_INFO, YS
C, SAPISID
twitter.com: auth_t
oken, twll, lang, __u
tmz, secure_session
, guest_id, __utma,
remember_checked
, remember_checke
d_on, __utmb,

Jūs
joprojām
saņemsiet reklāmu
mūsu
partneru
vietnēs, taču tā
nebūs
mērķa
reklāma.

_dc_gtm_UA744282481, _dc_gtm_UA22588495-1
google.co.uk: SAPIS
ID, HSID, SID, PREF,
NID, SSID, APISID

Mēs nevarēsim
pārraudzīt un
izvērtēt mūsu vietnes
veiktspēju, kā
rezultātā var tikt
piedāvāta zemākas
kvalitātes pieredze.
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Veiktspējas
sīkdatnes

Uzskaitīt
apmeklējumu skaitu
un
datplūsmas
avotus, lai izvērtētu
un uzlabotu mūsu
vietnes veiktspēju.
Apzināt, kuras lapas
tiek
apmeklētas
visvairāk
un
vismazāk, un redzēt
apmeklētāju
pārvietošanos
vietnē.

lpTestCookiennnnn
nnn,
__olapicU,
_ga
lpcdn.lpsnmedia.ne
t: lpTestCookiennnn
nnnn
switchthelook.com:
__utmc, __utmz, _
_utma, __utmt, __u
tmb

Mēs nezināsim, kad
jūs esat apmeklējis
mūsu vietni, un
nevarēsim pārraudzīt
tās veiktspēju, kā
rezultātā var tikt
piedāvāta zemākas
kvalitātes pieredze.

Par mums iesniegtajiem jūsu personas datiem atbild SIA „L’Oreal Baltic”. Sakot „L’Oreal”, „mums”,
„mūsu” vai „mēs”, mēs atsaucamies uz šo uzņēmumu. Spēkā esošo datu aizsardzības likumu izpratnē
L’Oreal ir „datu pārzinis”.

Jautājumus par datu aizsardzību lūdzam adresēt:
SIA „L’Oreal Baltic”
Citadeles iela 12, Rīga, LV-1010, Latvija, vai rakstot uz: personal-data@loreal.com
www.nyxcosmetics.lv/faceawards
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