
Küpsised
Küpsised (ing cookies) on väikesed tähtedest ja numbritest koosnevad tekstifailid, mis laetakse alla ja salvestatakse
veebisaidi külastamisel Sinu arvutisse või muusse seadmesse (näiteks telefoni või tahvelarvutisse). Neid võidakse kasutada
selleks, et saada tagasisidet, milliseid veebisaite Sa külastad, salvestada Sinu sisestatud andmeid ja pidada meeles Sinu
eelistusi (näiteks keelesätteid) sel ajal, kui veebisaite sirvid.

Küpsiseid on kaht tüüpi:

Püsiküpsised (ingl permanent cookies) salvestavad Sinu arvuti kõvakettale teatud ajaks infot. Neid küpsiseid
kasutame Sinu teavitamiseks muudatustest, mis on veebisaidil tehtud pärast Sinu viimast külastust.

Sessiooniküpsised (ingl session cookies) salvestatakse Sinu arvutisse ajutiselt, veebisaidi kasutamise ajaks.

Miks me küpsiseid kasutame?

Küpsised võimaldavad muuta meie veebilsaidi töö tõhusamaks ja pakkuda Sulle paremat kasutajakogemust.

Tänu küpsistele tunneme Su seadmed ära ning oskame kohandada oma veebisaidi sisu automaatselt nii, et see sobiks Sinu
seadistuste ja vajadustega. Küpsised annavad meile ka anonüümset kasutajastatistikat, mis võimaldab meil mõõta ja
hinnata veebisaidi toimivust. Saadud teavet kasutame veebisaidi kasutusmugavuse ja sisu parandamiseks.

Meie iseteeninduskeskkonnas kasutame sessiooniküpsiseid, mis võimaldavad veebiserveril kasutajaid eristada, sisaldades
Sinu isiklikke sirvimisandmeid. Need küpsised on talletatud Sinu seadmesse seni, kuni oled iseteeninduskeskkonnas sisse
logitud ja kustutatakse väljalogimisel.

Milliseid küpsiseid me kasutame?

Kasutame nelja tüüpi küpsiseid: vajalikud küpsised, eelistustega seotud küpsised, statistikaküpsised ja turunduse küpsised.

Vajalikud küpsised võimaldavad Sulle ligipääsu meie veebisaidi eri osadele ja on veebisaidi tööks hädavajalikud. Neid
küpsiseid ei saa välja lülitada. Töötleme vajalikke küpsiseid meie õigustatud huvi alusel, mistõttu ei ole meil vaja selle jaoks
Sinu nõusolekut.

Eelistustega seotud küpsised võimaldavad veebisaidil meeles pidada teavet, mis muudab seda, kuidas veebisait töötab
või välja näeb – st näiteks teie eelistatud keelt või asukohta. Kui Sa keeldud nendest küpsistest, tuleb Sul sama külastuse ajal
eri lehekülgede sirvimisel oma eelistused uuesti sisestada.

Statistikaküpsised aitavad meil mõista, kuidas meie veebisaiti kasutatakse, et saaksime parandada selle jõudlust ja
kliendikogemust. Statistikaküpsised koguvad andmeid anonüümselt. Kui Sa keeldud nendest küpsistest, ei kajastu Sinu
külastus meie statistikas.

Turunduse küpsiseid kasutame selleks, et jälgida, milliseid veebisaite külastajad kasutavad ja selle põhjal kuvada Sulle
internetis asjakohaseid ning huvipakkuvaid reklaame. Neid küpsiseid võidakse kasutada ka meie reklaamikampaaniate jaoks
kolmandate osapoolte veebisaitidel. Kui Sa keeldud nendest küpsistest, on Sinule näidatavad reklaamid üldisemad ja vähem
isikupärastatud.

Kasutame järgnevate kolmandate isikute (Meta Platforms, Inc., Google ja Microsoft) küpsiseid.

Täpsem teave meie poolt kasutatavate küpsiste kohta:

Vajalikud küpsised

Nimi Kirjeldus Kehtivus

CookieConsent Salvestab kasutaja küpsiste nõusoleku staatuse
antud domeeni jaoks 1 aasta

test_cookie Kontrollib, kas kasutaja veebilehitseja toetab
küpsiste salvestamist 1 päev

elementor Wordpressi küpsis, mida kasutatakse veebilehe
halduseks Püsiküpsis

rc::a Google’i küpsis, mille abil eristatakse inimesi
robotpostitajatest Püsiküpsis
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https://iseteenindus.hyba.ee
https://www.meta.com/
https://raha24-3.bbfinance.ee/Account/Login/
https://www.google.com/
https://www.microsoft.com/et-ee/


rc::c Google’i küpsis, mille abil eristatakse inimesi
robotpostitajatest

Sessiooniküpsis

PHPSESSID

Küpsis on mõeldud veebilehe funktsionaalsuse
rakendamiseks. See tuvastab, et olete sama
inimene, mitte uus külastaja. See ei kogu teie
isikuandmeid.

Sessiooniküpsis

Nimi Kirjeldus Kehtivus

Statistikaküpsised

Nimi Kirjeldus Kehtivus

_ga
Registreerib unikaalse ID, mida kasutatakse
statistiliste andmete genereerimiseks selle
kohta, kuidas külastaja veebisaiti kasutab

399 päeva

_ga#

Kasutatakse Google Analytics poolt, et koguda
andmeid selle kohta, mitu korda kasutaja on
veebisaiti külastanud ning esimise ja viimase
külastuse kuupäevad

399 päeva

_gid
Registreerib unikaalse ID, mida kasutatakse
statistiliste andmete genereerimiseks selle
kohta, kuidas külastaja veebisaiti kasutab

1 päev

_gat
Google Analyticsi küpsis, mille abil kogutakse
veebi külastatavuse statistikat, et veebi
külastajate jaoks paremaks muuta.

1 päev

mf_supportsLocalStorage
Mouseflow küpsis, mille abil kogutakse veebi
külastatavuse statistikat, et veebi külastajate
jaoks paremaks muuta.

Püsiküpsis

Turunduse küpsised

Nimi Kirjeldus Kehtivus

_fbp
Facebook kasutab seda mitmete
reklaamitoodete, näiteks kolmandate osapoolte
reklaamijate reaalajas pakkumise edastamiseks

3 kuud

_gcl_au
Google AdSense kasutab seda reklaamide
tõhususe katsetamiseks nende teenuseid
kasutavatel veebisaitidel

3 kuud

IDE

Kasutatud Google DoubleClick poolt, et
registreerida ja raporteerida veebilehe kasutaja
tegevused peale reklaami nägemist või sellele
vajutamist eesmärgiga mõõta reklaami
efektiivsust, et presenteerida suunatud
reklaame kasutajale

1 aasta

pagead/landing [x2]

Kogub andmeid külastajate käitumise kohta
mitmelt veebisaidilt, et esitada asjakohasemaid
reklaame – see võimaldab veebisaidil piirata ka
sama reklaami näitamiste arvu

Sessiooniküpsis

ads/ga-audiences

Google AdWords kasutab seda külastajate uuesti
kaasamiseks, kes tõenäoliselt muutuvad
klientideks, võttes aluseks külastaja
veebikäitumise veebisaitidel

Sessiooniküpsis

fr
Kasutatakse Facebooki töös. Peamine küpsis,
mis aitab välja töötada sobivamaid
reklaamipakkumisi.

3 kuud
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pagead/1p-user-list/#

Jälgib, kas kasutaja on näidanud üles huvi
konkreetsete toodete või sündmuste vastu
mitmel veebisaidil, ja tuvastab, kuidas kasutaja
saitide vahel navigeerib. Seda kasutatakse
reklaami tõhususe mõõtmiseks ja see hõlbustab
veebisaitidevaheliste suunamistasude maksmist.

Sessiooniküpsis

Nimi Kirjeldus Kehtivus
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