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1. Mis on küpsised?
Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse Teie seadme (näiteks arvuti, mobiiltelefoni,
tahvelarvuti) brauserisse siis, kui Te veebilehti sirvite. Selleks kasutatakse ka teisi tehnoloogiaid, sh
andmete salvestamist Teie veebibrauserisse või seadmesse, Teie seadmega seotud identifikaatoreid ja
muud tarkvara. Küpsiseid kasutatakse laialdaselt selleks, et veebisaidid toimiksid paremini ja
tõhusamalt. Käesolevas küpsiste poliitikas kasutatakse kõigi eelpool mainitud tehnoloogiate kohta
mõistet „küpsised”.
2. Miks me kasutame küpsiseid?
Kasutame küpsiseid selleks, et:


kiirendada veebisaidi toimimist;



teha oma veebisaiti üha paremaks ja seega Teile atraktiivsemaks;



analüüsida meie veebisaidi kasutamist;



tõhusamalt turundada;



jälgida muutusi veebisaidi liikluses;



anda külastajatele võimalus meiega otse vestelda;



jätta meelde, millise keele Te meie veebisaidi kasutamiseks valisite.

3. Millised on küpsiste liigid?
(a) Rangelt kohustuslikud küpsised
Need küpsised on vajalikud selleks, et kasutaja saaks sirvida veebisaiti ning kasutada selle funktsioone,
näiteks vormidele sisestatud teabe meeldejätmine, kui kasutaja liigub sirvimise sessiooni käigus ühelt
lehelt teisele. Ilma rangelt kohustuslike küpsisteta oleks võimatu teatud teenuseid veebisaidil pakkuda
ja veebisait ei toimiks vajaliku sujuvusega. Need küpsised ei kogu turunduslikel eesmärkidel teavet ega
jäta meelde, milliseid veebisaite Te külastasite.
(b) Analüütilised küpsised
Analüütilised küpsised koguvad teavet veebisaidi kasutamise kohta ning aitavad veebisaidi toimimist
tõhustada. Näiteks jälgivad analüütilised küpsised, milliseid veebilehti kõige sagedamini külastatakse,
aitavad registreerida veebisaidil esinevaid probleeme ning kindlaks teha, kas veebisaidile paigutatud
reklaamid on tõhusad. Analüütilised küpsised ei kogu kasutajate isikuandmeid; kogu teave, mida need
küpsised koguvad, on üldistatud ja anonüümne.
(c) Funktsionaalsed küpsised

Need küpsised aitavad veebisaidil meelde jätte Teie valikuid ning võimaldavad täiendavate
funktsioonide kasutamist, mis on sobitatud just Teie vajadustele. Funktsionaalsed küpsised jätavad
meelde Teie tehtud muudatused, näiteks isikustades konkreetse veebilehe, või ka siis, kui vaatate meie
veebisaidil mõnda videot või lisate kommentaari. Funktsionaalsed küpsised ei jälgi Teie tegevust teistel
veebisaitidel.

(d) Reklaamküpsised
Reklaamküpsiseid kasutatakse selleks, et näidata Teile huvitavamaid ning Teie jaoks asjakohasemaid
reklaame või selleks, et piirata ühe vaatamiskorra ajal kuvatavate reklaamide arvu Teie poolt
külastataval veebisaidil. Seda liiki küpsiste abil hinnatakse ka kampaaniate tõhusust. Neid küpsiseid
saab kasutada Teie tegevuste meeldejätmiseks veebisaitidel.
4. Milliseid küpsiseid me kasutame?
Me kasutame järgmisi küpsiseid:

KÜPSISE LIIK

KÜPSISE NIMI
PHPSESSID
locale

KÜPSISE AEGUMINE
Sirvimise sessiooni
lõpp
1 aasta

ns_consent

1 aasta

_insp_dct
_insp_norec_sess
_insp_nv
_insp_slim
_insp-targlpt
_insp_targlpu
_insp_wid

Sirvimise sessiooni
lõpp
1 aasta
1 aasta
1 aasta
1 aasta
1 aasta
1 aasta

_ga
_gat_gtag_UA-xxx
_gid

2 aastat
1 minut
1 päev

Rangelt kohustuslikud
küpsised

Analüütilised küpsised

KÜPSISE ÜLESANNE
Külastaja sessiooni
toetamine
Veebisaidi külastaja
valitud keele meelde
jätmine
Külastaja küpsistega
nõustumise sätete
meelde jätmine
Neid küpsiseid
kasutatakse külastaja
tegevuse
(hiireliigutuste)
jälgimiseks ja
salvestamiseks meie
veebisaidil. Küpsised
koguvad vaid Teie IPaadressi andmeid.
Need küpsised on osa
Google Analyticsi
süsteemist. Küpsiseid
kasutatakse
üksikkasutajate
eristamiseks,
määrates kliendi
identifikaatorile
juhuslike arvude
generaatoriga
juhuarvu. Seda
kasutatakse iga
veebisaidi
pääsutaotluse korral

Funktsionaalsed
küpsised

TawkConnectionTime
TawkCookie
Tawk_xxxxx
ss
tawkUUID
_tawkuuid

Sirvimise sessiooni
lõpp

Fr
/tr

3 kuud
Sirvimise sessiooni
lõpp
3 kuud

_fbp
Reklaamküpsised

6 kuud

ning veebisaidi liikluse
analüüsimiseks, aga ka
selleks, et analüüsida
sessiooni ja
kampaaniate
andmeid.
Need küpsised
toetavad otsevestluse
(chat) teenust. Nad
jätavad lõppkasutaja
meelde, et oleks teada
varasemate vestluste
ajalugu.
Kolmanda osapoole
küpsised – Facebook –
mis annavad
Facebookile teada,
missuguseid
veebisaite on
külastatud ning mida
kasutatakse Facebooki
sotsiaalvõrgustikus
reklaamide ja oma
toodete kuvamiseks.

5. Kuidas saan küpsiseid hallata?
Te saate küpsiste kasutamist kontrollida muutes oma brauseri sätteid. Rohkem teavet leiate oma
brauseri looja veebisaidilt.
Kuid palun arvestage sellega, et küpsiste kustutamise või blokeerimise tõttu ei pruugi Te edaspidi
omada juurdepääsu meie veebisaidi teatud osadele või funktsioonidele. Küpsiste sätete muutmine
võib mõjutada ka juurdepääsu teistele veebisaitidele.

