Küpsiste poliitika
ENNE ALUSTAMIST …
Sellest küpsiste poliitikast leiate teavet selle kohta, kuidas me kasutame küpsiseid ja sarnaseid vahendeid,
mis paigaldatakse meie klientide ja kasutajate seadmetesse. Mõnikord võib küpsiste kasutamine olla
seotud isikuandmete töötlemisega. Seega soovitame teil tutvuda meie privaatsuspoliitikaga, mille leiate
meie platvormilt ning kus on selgitatud, kuidas kasutame oma klientide ja kasutajate isikuandmeid, kuidas
kasutada oma õigusi ning milliste terminitega viitame oma platvormile (veeb, rakendus või füüsilised poed).

TEAVE KÜPSISTE KOHTA
1. Mis on küpsis?
Küpsis on väike tekstifail, mille mõni veebisait, rakendus või muu platvorm salvestab teie arvutisse,
tahvelarvutisse, nutitelefoni või mis tahes muusse sarnasesse seadmesse ning mis sisaldab teie sirvimisvõi kasutusteavet. See on nagu silt teie arvuti tuvastamiseks. Küpsised on vajalikud näiteks sirvimise
hõlbustamiseks ning selle analüüsimiseks, kuidas kasutajad platvorme kasutavad, et neid oleks võimalik
täiustada. Need on väga kasulikud ka kasutaja eelistustele vastavate reklaamide pakkumiseks ning muude
eesmärkide täitmiseks, mida selgitatakse allpool. Küpsised ei kahjusta teie arvutit ega seadet.
Küpsiste all peame silmas ka muid sarnaseid tehnoloogiaid, mida saab paigaldada teie seadmesse ja/või
kasutada seadmes või seadme kohta teabe kogumiseks. Sellised tehnoloogiad on näiteks Flash-küpsised,
veebimajakad, veebilutikad, pikselmajakad, HTML5 (kohalik salvestamine) ja SDK-tehnoloogiad
rakenduste jaoks. Küpsised tekivad ka tunnustuvastuse tulemusel, st teabe kombineerimise tehnikad, mis
aitavad meil teie seadet tuvastada. Mõnikord töötavad need tehnoloogiad koos küpsistega teabe
kogumiseks ja salvestamiseks, et pakkuda teile meie platvormil teatud funktsioone või teenuseid või näidata
teile teie sirvimise põhjal kolmandate osapoolte platvormide reklaame.
See selgitus on üldine näide selle kohta, mida küpsiste all mõeldakse, ja on mõeldud ainult teie
teavitamiseks. Konkreetsed küpsised, mida me kasutame, on loetletud küpsiste seadistamise paneelist,
mille leiate meie platvormilt.
2. Mis liiki küpsiseid on olemas?
Selles jaotises antakse ülevaade võrgus kasutatavate küpsiste üldistest liikidest.
Sõltuvalt omanikust saab küpsiseid liigitada järgmiselt.
a. Enda küpsised: need saadetakse kasutaja arvutisse või seadmesse avaldaja enda hallatavast ja
kasutaja taotletud teenust või platvormi pakkuvast seadmest või domeenist.
b. Kolmandate isikute küpsised: need saadetakse kasutaja arvutisse või seadmesse seadmest või
domeenist, mida ei halda avaldaja, vaid mõni muu osapool, kes töötleb küpsiste kaudu saadud
andmeid.
Eesmärgi järgi saab küpsiseid liigitada järgmiselt.
a. Hädavajalikud (tehnilised) küpsised: need võimaldavad kasutajal sirvida veebilehte, platvormi või
rakendust ning kasutada selles pakutavaid võimalusi või teenuseid, nt liikluse kontrollimine,
andmete või seansi tuvastamine, piiratud juurdepääsuga sisu või jaotiste kasutamine, tellimuse
andmete meeldejätmine, ostu vormistamine, makse haldamine, teenuse turvalisusega seotud
pettuste kontrollimine, turvaelementide kasutamine sirvimise ajal, registreerumise või sündmusel
osalemise taotluse esitamine, sisu salvestamine videote või heli edastamiseks, dünaamilise sisu

lubamine (nt teksti või pildi laadimise animatsioon) või sisu jagamine suhtlusvõrgustikes.
Hädavajalikud tehnilised küpsised laaditakse vaikimisi alla, kui need on vajalikus selleks, et
platvormi kuvada või pakkuda kasutaja taotletud teenust.
b. Funktsionaalsed või isikupärastamise küpsised: need küpsised võimaldavad teavet meelde jätta,
et kasutaja saaks teenust või platvormi kasutada teatud sätetega, mis võivad eristada tema
kasutuskogemust teiste kasutajate omast, nt kasutuskeel, näidatavate otsingutulemuste arv,
teenuse välimus või sisu sõltuvalt kasutaja brauseri tüübist või asukoha piirkonnast jne. Nendest
küpsistest keeldumine võib põhjustada veebilehe aeglast toimimist või soovituste kehva
kohandamist.
c.

Analüüsiküpsised: need võimaldavad loendada platvormi kasutajate arvu, külastatud jaotisi ja
seda, kuidas kasutajad süsteemi kasutavad, et teha kasutajate tegevuse kohta statistilisi mõõtmisi
ja analüüse. Selle eesmärgiks on süsteeme täiustada, lähtudes platvormi või teenuse analüüsitud
tegelikust kasutusest.

d. Käitumuslikud reklaamiküpsised: need talletavad kasutajate sirvimisharjumuste pideva jälgimise
kaudu saadud teavet kasutajate käitumise kohta, mis võimaldab välja töötada konkreetse profiili
asjakohasemate reklaamide näitamiseks. Need küpsised võimaldavad hallata võimalikult tõhusalt
reklaamipindu, mille avaldaja on lisanud otse või koostöös kolmandate isikutega.

3. Mille jaoks kasutatakse küpsiseid meie platvormil?
Küpsistel on oluline osa meie platvormi toimimises. Meie küpsiste peamine eesmärk on muuta teie
sirvimiskogemus mugavamaks ja tõhusamaks. Näiteks kasutatakse neid teie eelistuste (keel, riik jne)
meeldejätmiseks sirvimise ajal ja tulevasteks külastusteks. Samuti kasutame küpsiseid oma teenuste ja
platvormi pidevaks täiustamiseks ning teie sirvimisharjumustele vastavate isikupärastatud reklaamide
pakkumiseks.
Küpsistega kogutud teave võimaldab meil täiustada oma platvormi, hinnates statistilisi andmeid ja
kasutusmustreid (külastuste arv, enim külastatud jaotised, külastuse aeg jne), et mõista statistika põhjal,
kuidas kasutajad platvormiga suhtlevad. Samuti kasutame seda teavet platvormi kohandamiseks vastavalt
teie isiklikele huvidele, otsingute kiirendamiseks jne.
Mõnikord võime küpsiseid kasutada sellise teabe hankimiseks, mis võimaldab meil oma platvormilt,
kolmandate isikute platvormidelt või muul viisil näidata reklaami, mis põhineb teie sirvimisharjumustel
(vaadatud tooted, jaotised jne).
Igal juhul ei säilita meie kasutatavad küpsised mitte kunagi tundlikku teavet, nt paroole, krediit- või
deebetkaardi andmeid jne.
4. Kuidas saan hallata küpsiste kasutamist sellel platvormil?
Meie platvormil on alati saadaval küpsiste seadistamise paneel. Sealt saate teavet kõigi sellel platvormil
kasutatavate küpsiste kohta, sh iga küpsise kasutusotstarve, kestus ja haldamine (meie või kolmandad
isikud). See võimaldab teil hallata nende küpsiste aktiveerimist või inaktiveerimist, mis pole platvormi
toimimiseks vältimatult vajalikud.
Teine võimalus on lülitada veebi sirvides oma brauseris küpsiste kasutamine välja. Siin on juhised, kuidas
teha seda kõige levinumates brauserites:
•

Google Chrome

•

Internet Explorer

•

Mozilla Firefox

•

Safari

Küpsiste kasutamise saab keelata igal ajal.
Pidage meeles, et küpsiste seadistamise paneeli haldamine ja küpsiste keelamise funktsioon on seotud
konkreetse kasutatava brauseriga. Seega kui otsustate küpsised seadistada ühes seadmes teatud viisil ja
soovite kasutada sarnast seadistust teises seadmes, peate selle teises seadmes eraldi uuesti seadistama.
Lisaks: mis puutub kolmandate isikute küpsistesse eesmärgiga pakkuda teie huvidele vastavaid reklaame,
siis pidage meeles, et mõned kolmandad isikud võivad olla mõne allpool nimetatud isereguleeruva
käitumusliku võrgureklaamiprogrammi liikmed, pakkudes vastavaid loobumisvõimalusi:
•

Network Advertising Initiative (NAI) – http://www.networkadvertising.org/choices/

•

Google Analytics – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

5. Kes kasutab küpsistesse salvestatud teavet?
Meie platvormi küpsistesse salvestatud teavet kasutame ainult meie, v.a need küpsised, mis on jaotises 2
määratletud kui „Kolmandate isikute küpsised“ ning mida kasutavad ja haldavad välised osapooled, et
pakkuda meile teenuseid, mille eesmärk on täiustada meie teenuseid ja kasutajakogemust meie platvormi
sirvimisel. Lisateavet saate alati küpsiste seadistamise paneelist, mille leiate meie platvormilt.
Et saada täpsemat teavet selle kohta, kuidas teie isikuandmeid töödeldakse meie koostöö raames
kolmandate isikute ja rahvusvahelise andmeedastuse osapooltega, soovitame tutvuda meie platvormil
avaldatud privaatsuspoliitikaga ning asjaomaste kolmandast isikust koostööpartnerite platvormidel
avaldatud privaatsuspoliitikate/privaatsuse seadistustega.

