WizzAir tīmekļa vietnē izmantoto sīkfailu veidi
1.1. Obligāti nepieciešamie sīkfaili
Šie sīkfaili ir obligāti nepieciešami, lai jūs varētu pārvietoties vietnē un izmantot reģistrācijas laikā
pieprasītās tās funkcijas (piemēram, WIZZ konta izmantošanu). Šie sīkfaili ļauj mūsu tīmekļa serveriem
reaģēt uz jūsu rīcību tīmekļa vietnē vai tīmekļa vietnes pārlūkošanu rezervācijas laikā. Bez tām
rezervācija nebūtu iespējama. Šie sīkfaili nodrošina arī konsekventu lietotāja pieredzi Wizz Air vietnes
izmantošanas laikā un pašas jaunākās informācijas saņemšanu, kā arī vietnes wizzair.com noslodzes
līdzsvarošanu, nodrošinot optimālo ātrumu un veiktspēju, veicot navigāciju vietnē.
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ASP.NET_SessionId Šis sīkfails tiek lietots, lai jums atļautu pieteikties Wizz Air tīmekļa vietnē. Šis sīkfails tiks izdzēsts pēc pārlūka sesijas
beigām.

1.2. Funkcionalitātes sīkfaili
Šie sīkfaili uzlabo tīmekļa vietnes funkcionalitāti, saglabājot jūsu preferences. Funkcionalitātes sīkfaili
reģistrē informāciju par jūsu izvēli (piemēram, jūsu lietotājvārdu vai valodu) un ļauj mums piedāvāt daudz
personiskākas funkcijas.
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Šis sīkfails mums ļauj atcerēties jūsu pēdējā apmeklējuma laikā izvēlēto valodu, un šī sīkfaila derīguma termiņš
beidzas pēc viena gada.

1.3. Veiktspējas sīkfaili
Šie sīkfaili tiek izmantoti mūsu iekšējām vajadzībām, ļaujot uzlabot tīmekļa vietnes veiktspēju un
nodrošināt labāku lietotāju pieredzi. Sīkfailu sniegtā informācija ir anonīma un palīdz mums saprast, kā
mūsu apmeklētāji izmanto Wizz Air tīmekļa vietnes, lai mēs varētu uzlabot mūsu satura pasniegšanas
veidu. Šos pakalpojumus parasti sniedz neatkarīgi analītikas un pētījumu uzņēmumi. Šajā gadījumā šos
sīkfailus var būt iestatījis kāds trešās puses uzņēmums (trešās puses sīkfaili). Trešās puses sīkfaili ir
norādīti tālāk dotajā sarakstā, un tiem pievienota informācija, kā atteikties no šo sīkfailu saņemšanas.
Tomēr jums ir jāzina, ka, atspējojot šos sīkfailus, jūs nevarēsiet izmantot šo vietni rezervācijas veikšanai
un jums būs jāzvana uz zvanu centru.
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Šis ir Google, Inc. nodrošināts tīmekļa analītikas pakalpojums. Google Analytics iestata sīkfailu, lai novērtētu šos
pakalpojumu izmantošanu un sastādītu mums iesniedzamu pārskatu.
Atteikšanās no Google Analytics sīkfailu saņemšanas
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Google Analytics sīkfails. Parasti šis sīkfails tiek ierakstīts pārlūkā pēc mūsu vietnes pirmā apmeklējuma izmantojot šo
pārlūku. Ja pārlūka operators ir izdzēsis sīkdatni un pārlūks pēc tam apmeklē mūsu vietni, tiek ierakstīts jauns __utma
sīkfails ar citu unikālo ID numuru. Vairumā gadījumu šis sīkfails tiek izmantots, lai noteiktu mūsu vietnes unikālos
apmeklētājus, un tas tiek atjaunināts pēc katras lapas apskatīšanas reizes. Turklāt šim sīkfailam ir unikāls ID numurs,
ko Google Analytics izmanto kā papildu drošības līdzekli gan sīkfaila derīgumam, gan pieejamībai. Tā derīguma
termiņš beidzas divus gadus pēc tā iestatīšanas/atjaunošanas.
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Google Analytics sīkfails. Šis sīkfails tiek izmantots lietotāja sesijas izveidošanai un turpināšanai vietnē. Kad lietotājs
aplūko kādu vietnes lapu, Google Analytics kods mēģina atjaunināt šo sīkfailu. Ja tas neatrod sīkfailu, tiek ierakstīts
jauns sīkfails un izveidota jauna sesija. Katru reizi, kad lietotājs apmeklē kādu citu vietnes lapu, šis sīkfails tiek
atjaunots, lai beigtos pēc 30 minūtēm, tādejādi turpinot sesiju, kamēr lietotāja aktivitāte turpinās ar 30 minūšu
intervālu. Šī sīkfaila derīgums beidzas, kad lietotājs apstājas pie kādas vietnes lapas uz ilgāk nekā 30 minūtēm. Varat
mainīt lietotāja sesijas noklusējuma garumu, izmantojot _setSessionCookieTimeout() metodi. Tās derīgums beidzas
30 minūtes pēc iestatīšanas/atjaunināšanas.
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Google Analytics sīkfails. ga.js izsekošanas kods vairs neizmanto šo sīkfailu sesijas statusa noteikšanai.
Vēsturiski šis sīkfails tika izmantots kopā ar sīkfailu __utmb, lai noteiktu, vai nepieciešams izveidot jaunu lietotāja
sesiju. Lai nodrošinātu atpakaļsaderību ar vietnēm, kuras vēl izmanto izsekošanas kodu urchin.js, šī sīkfaila
ierakstīšana turpināsies un tā derīgums beigsies pēc iziešanas no pārlūka. Tomēr, ja atkļūdojat savas vietas
izsekošanu un izmantojat izsekošanas kodu ga.js, jums nevajadzētu saistīt šo sīkfailu ar jaunu vai beigušos sesiju.
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Google Analytics sīkfails. Šis sīkfails saglabā vietnes sasniegšanai izmantoto apmeklētāja atsauces tipu: tiešo metodi,
nosūtīšanas saiti, tīmekļa vietnes meklēšanu vai reklāmas kampaņu, piemēram, reklāmas sludinājumu vai e-pasta
vēstulē iekļauto saiti. Tas tiek izmantots meklēšanas programmas trafika aprēķināšanai, reklāmas kampaņām un
navigācijai pa lapām jūsu pašu vietnēs. Šis sīkfails tiek atjaunināts pēc katras jūsu vietnes lapas aplūkošanas. Tā
derīgums beidzas 6 mēnešus pēc iestatīšanas/atjaunināšanas.
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Izsekošanas skripta sīkfails. Tas nodrošina informāciju par apmeklētāju skaitu un apmeklētajām lapām.

1.4. Sīkfaili, kas saistīti ar reklāmu, balstoties uz uzvedību tiešsaistē
Šie sīkfaili tiek izmantoti, lai pielāgotu reklāmu atbilstoši katram lietotājam. Šo sīkfailu mērķis ir noskaidrot,
kāda reklāma varētu būt jums visatbilstošākā, pamatojoties uz to, kādas mūsu vietnes daļas esat
aplūkojis un kāda ir jūsu IP adreses ģeogrāfiskā atrašanās vieta. Šos sīkfailus ar mūsu atļauju izvieto
trešās puses reklāmas tīkli. Plašāku informāciju par sīkfailiem, kas saistīti ar reklāmu, balstoties uz
uzvedību tiešsaistē, un iespēju atteikties no sīkfailu iestatīšanas skatiet vietnē
http://www.youronlinechoices.eu/.
Lietotāju pārlūkprogrammās iestatīto ar uzvedību tiešsaistē saistīto un reklāmai izmantojamo sīkfailu piemēri
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Izmantojot sīkfailus izveidotie lietotāju profili ļauj uzņēmumam Adara parādīt mērķtiecīgu reklāmu. Šīs
reklāmas ir ļoti atbilstošas lietotājam, ņemot vērā viņa pēdējos meklējumus un ar rezervācijas
veikšanu saistīto uzvedību vietnē www.wizzair.com. Ja lietotājs pirmo reizi apmeklē vietni
www.wizzair.com un dod piekrišanu iestatīt šo sīkfailu, tad lietotāja pārlūkprogrammā tiek izveidots
sīkfails. Pašā sīkfailā nav nekādas citas informācijas, izņemot unikālu identifikatoru (piem.,
ABC12345), kas ļauj uzņēmumam Adara atpazīt lietotāju vietnē. Tā kā netiek apkopota nekāda
personu identificējoša informācija, Adara nespēj sasaistīt sīkfailu ar nevienas konkrētas personas
vārdu, adresi vai citu personīgo informāciju. Pēc tam, kad uzņēmums Adara ir identificējis
apmeklētāju kādā trešās puses vietnē, Adara var parādīt šim lietotājam atbilstošu reklāmu.

Appnexus

Šīs izsekošanas nolūks ir piedāvājuma pielāgošana patērētāju uzvedībai, kur izsekošana nolasa
„segmenta pikseli”, un veiktspējas izsekošana, kur izsekošanas kods nolasa „konvertēšanas
pikseli”.
Sīkfailu nosaukums: sess (sesijas derīguma laiks: 1 mēnesis), uuid2 (sesijas derīguma laiks: 3
mēneši), anj. (sesijas derīguma laiks: 3 mēneši) Atteikšanās iespējas: http://appnexus.com/platformpolicy#choices

Gravity

Wizz Air var izmantot šos sīkfailus citās vietnēs, lai mainītu tiešsaistes reklāmas, pamatojoties uz
jūsu pārlūkošanas vēsturi. Tas ļauj reklāmas nodrošinātājam apkopot informāciju par jūsu
apmeklējumiem citās vietnēs, jums parādītajām reklāmām un tām reklāmām, uz kurām esat
noklikšķinājis.
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vietnē:
http://api.worldgravity.com/static/optout.html

2. Wizz Air partneri
Izmantojot mūsu partneru tīmekļa vietnes, sīkfailu var iestatīt šīs apmeklētās vietnes. Mēs nenodrošināt
šīs vietnēs, tādēļ nevaram kontrolēt šo sīkfailu izplatīšanu. Plašāku informāciju par šiem sīkfailiem varat
skatīt attiecīgās trešās puses tīmekļa vietnē.

3. Šo noteikumu par sīkfailu lietošanu izmaiņas
Mēs regulāri pārskatām šos noteikumus par sīkfailu lietošanu un saglabājam tiesības pēc mūsu
vienpusējiem ieskatiem jebkurā laikā mainīt vai atsaukt šos noteikumus par sīkfailu izmantošanu. It īpaši,
šie noteikumi par sīkfailu izmantošanu var tikt mainīti likumdošanas un/vai kompetento varas iestāžu
darba prakses izmaiņu, komerciālo/klientu vajadzību vai jaunatklātu drošības risku dēļ. Šie noteikumi par
sīkfailu izmantošanu ir pēdējo reizi atjaunināti 2013. Gada, 17. oktobris. Ja jums ir jautājumi vai komentāri
par šiem noteikumiem par sīkfailu izmantošanu, lūdzu, rakstiet uz e-pasta adresi
customerrelations@wizzair.com. Šie noteikumi par sīkfailu lietošanu ir piemērojami vienlaikus ar mūsu
Konfidencialitātes politiku.

