Küpsiste kasutamise põhimõtted
Küpsis on väike tekstifail, mille veebileht salvestab sinu arvutisse või nutiseadmesse, kui veebilehte
külastad. See lubab lehel meeles pidada sinu tegevusi ja eelistusi (näiteks keel, kirjastiili suurus ja
muud vaate-eelistused), et sa ei peaks neid iga kord uuesti seadistama, kui lehele satud või portaalis
ühelt lehelt teisele liigud. Need teevad teie veebikogemuse lihtsamaks, sest salvestavad
lehitsemisinfot. Küpsised aitavad meil parandada nii oma veebilehte kui ka sinu kasutajakogemust.
Kasutame ka muid sarnaseid tehnoloogilisi vahendeid, näiteks [veebimajakaid/pikselmärke]. Kui
selles dokumendis viidatakse küpsistele, peetakse silmas ka nimetatud tehnoloogilisi vahendeid.
MIKS ME KASUTAME KÜPSISEID?
Kasutame oma veebilehel küpsiseid ja lubame kolmandatel isikutel, kellega teeme koostööd, meie
veebilehel küpsiseid kasutada järgmistel eesmärkidel.
Veebilehtede kättesaadavaks tegemine ja teie järgi kohandamine
Kasutame küpsiseid selleks, et teha oma veebilehed teile kättesaadavaks ja neid teie järgi
kohandada, näiteks hankides teavet selle kohta, milliseid veebilehti te kasutate ja kui kiire on teie
võrguühendus.
Teenuste analüüs ja arendus
Kasutame veebilehe liikluse analüüsimiseks Google Analytics programmi. Selle andmed aitavad meil
aru saada lehe kasutajate käitumisest ning oma lehte paremaks teha. See tarkvara kasutab suurt
hulka küpsiseid, et aidata meil teada saada, kas külastajad on ka varem veebilehel käinud. Kui teie
arvutis on sellised küpsised olemas, siis annab teie veebilehitseja meile sellest teada; kui teil neid veel
ei ole, siis pakutakse neid teie veebilehitsejale. Nii saame teada oma individuaalsete külastajate arvu
ning selle, kui tihti nad meie lehte külastavad. Neid küpsiseid kasutatakse vaid statistilisel eesmärgil
ning nende abil ei saa individuaalseid külastajaid identifitseerida.
Reklaam
Meie ja meie koostööpartneritest kolmandad isikud kasutame küpsiseid reklaamimiseks ning
turusegmentide ja sihtrühmade suurendamiseks. Tänu küpsistele näeme, milliseid veebilehti te
vaatasite enne meie veebilehe kasutamist ning kas te nägite mingit reklaami või klikkasite sellel. Selle
teabe abil saame otsustada, milliseid reklaame näidata, kui teie meie veebilehte kasutate.
KUIDAS KÜPSISEID HALLATA?
Te saate küpsiseid vastavalt enda soovidele kontrollida ja/või kustutada. Võite küpsised ka keelata,
kuid seda tehes on võimalus, et kõik lehe funktsioonid ei toimi nii nagu peaksid. Võite kõik oma
arvutis juba olemas olevad küpsised kustutada ning enamikku veebilehitsejaid on võimalik seadistada
neid mitte vastu võtma. Erinevad veebilehitsejad pakuvad erinevaid võimalusi küpsiste haldamiseks.
KUIDAS MA KÜPSISED VÄLJA LÜLITAN?
Kui keeldute küpsistest, saate need veebilehitseja turvaseadete alt välja lülitada. Kuid kui te seda
teete, võib juhtuda, et teatud teenuseid ja võimalusi ei saa kasutada.

