
Küpsiste teave 

 

Mis on küpsis? 

Küpsis on väike tekstifail, mille veebisait salvestab teie arvutisse, nutitelefoni või muusse seadmesse ja 

mis registreerib teie navigeerimistoiminguid sellel veebisaidil. Küpsised on vajalikud sirvimise 

hõlbustamiseks ja saidi kasutajasõbralikkuse suurendamiseks. Need ei kahjusta teie seadet. 

Käesolevas poliitikas kasutatakse üldmõistet „küpsised”, kuna see on peamine viis sellel veebisaidil 

kasutatavate andmete salvestamiseks, kuid samal eesmärgil kasutatakse ka brauseri kohalikku 

salvestusruumi. Kogu selles jaotises antav teave kehtib ka selle kohaliku salvestusruumi kohta. 

 

Milleks sellel veebisaidil küpsiseid kasutatakse? 

Küpsised on oluline osa meie veebisaidi toimimisest. Meie küpsiste põhieesmärk on parandada teie 

sirvimiskogemust. Näiteks jäetakse nende abil meelde teie eelistused (keel, riik jne), et neid teie 

järgmistel külastustel kasutada. 

Küpsiste kogutav teave võimaldab meil ka saiti täiustada, prognoosides kasutuskoormust ja -mustreid, 

hinnates veebisaidi sobivust kasutajate isiklike huvide osas, kiirendades otsinguid jne. 

Kui oleme teilt saanud selle kohta eelneva nõusoleku, võime mõnel juhul kasutada küpsiseid, silte või 

muid sarnaseid vahendeid, et koguda teavet, mille abil saame teile teie sirvimisharjumuste põhjal 

näidata reklaame meie enda veebisaidilt, kolmandate osapoolte veebisaitidelt või muude vahendite 

kaudu. 

 

Milleks selle veebisaidi küpsiseid EI kasutata? 

Me ei salvesta kasutatavates küpsistes tundlikke isikuandmeid, nt teie aadressi, parooli, krediit- või 

deebetkaardi andmeid jne. 

 

Kes kasutab küpsistesse salvestatud teavet? 

Meie veebisaidi küpsistesse salvestatud teavet kasutama ainult meie, v.a. selliste küpsiste puhul, mis on 

allpool tähistatud kui kolmanda osapoole küpsised. Neid kasutavad ja haldavad välised üksused, et 

pakkuda meie poolt tellitud teenuseid kasutajakogemuse täiustamiseks meie veebisaidi sirvimisel. 

Peamiselt kasutatakse selliseid kolmanda osapoole küpsiseid kasutusstatistika kogumiseks ja sooritatud 

maksete turvalisuse tagamiseks. 

 

Kuidas saan vältida selle veebisaidi küpsiste kasutamist? 

Kui te ei soovi selle lehe küpsiseid kasutada (olles teadlik eelkirjeldatud piirangutest), peate kõigepealt 

keelama oma brauseris küpsiste kasutamise ja seejärel kustutama oma brauseris selle veebisaidiga 

seotud salvestatud küpsised. 

Saate seda võimalust küpsistest loobumiseks kasutada igal ajal. 

 



Kuidas saan keelata ja tõkestada küpsiste kasutamise? 

Saate selle veebisaidi küpsised piirata, blokeerida või kustutada igal ajal, muutes allkirjeldatud juhiste 

abil oma brauseri konfiguratsiooni. Sätted erinevad olenevalt brauserist, kuid küpsiste konfiguratsiooni 

saab enamasti muuta menüüst Eelistused või Tööriistad. Lisateavet küpsiste konfigureerimise kohta oma 

brauseris leiate brauseri menüüst Spikker. 

 

Milliseid konkreetseid küpsiseid see veebisait kasutab ja mis otstarbel? 

Alumises tabelis on loetletud sellel veebisaidil kasutatavad küpsised, sildid jms koos informatsiooniga 

nende kõigi eesmärgi, eluea ja kuuluvuse (meie või kolmandate osapoolte oma) kohta. 

 

Tehnilised ja isikupärastamiseks mõeldud küpsised: tuvastamine ja autentimine, sirvimine, liidese 
isikupärastamine, lemmikud jne.  

Neid küpsiseid kasutatakse kasutaja tuvastamiseks seansi ajal, korduva autentimise vältimiseks veebisaidil ja 
kasutaja seansi või hilisemate külastuste vältel tehtud valikute meeldejätmise pakkumiseks, samuti eelnevalt 
külastatud lehtede meeldejätmiseks jms. 

KÜPSISED EESMÄRK ELUIGA KUULUVUS 

Kasutaja 
tuvastamine 

Neid kasutatakse kasutaja tuvastamiseks ja 
autentimiseks. Samuti sisaldavad need tehnilisi 
andmeid kasutaja seansi kohta, nt ühenduse 
ajalõpp, seansi tunnus jne. 

Seanss Meie oma 

Seansi tunnus 
See tuvastab kasutaja http-seansi. Kõigis 
veebirakendustes on tavapärane tuvastada 
seansi kestel kasutaja taotlusi. 

Seanss Meie oma 

Sirvimise olek 
See võimaldab jälgida kasutaja sirvimisolekut 
(seansi algus, avaleht, esimene külastus, 
kerimise olek, hääletamise olek jne). 

Seanss Meie oma 

Kasutaja valikud 
Need salvestavad kasutaja valitud 
seansiväärtusi, nt pood, keel, valuuta, tooted, 
suurused jne. 

Seanss Meie oma 

Lemmikud ja 
hiljutine tegevus 

See jätab meelde kasutaja lemmikvalikud (nt 
poed) või tema hiljutise tegevuse (poed või 
tooted) hiljutiste veebisaidikülastuste kestel. 

Püsiv Meie oma 

Ostukorv 
Need salvestavad miniostukorvi ja selle korviga 
seotud kasutaja sisselogimisandmed. 

Seanss Meie oma 

Protokollid 
See võimaldab töödelda muudatusi turvalise 
(protokoll) (https) ja ebaturvalise (http) domeeni 
vahel. 

Seanss Meie oma 

Kinginimekiri Need salvestavad kinginimekirja andmed. Seanss Meie oma 

Tootefail 
Neid küpsiseid kasutatakse selleks, et 
võimaldada tootefaili toodete vahel 
navigeerimist. 

Seanss Meie oma 

WC_Dutti_view 
režiim 

Need küpsised salvestavad teavet veebisaidi 
kuvamise režiimi kohta 

Püsiv Meie oma 



 

Küpsised navigeerimise analüüsiks 

Need küpsised koguvad üldteavet kasutaja külastuste kohta (s.t lihtsalt veebisaidi avamine, mitte toimingud 
veebisaidi sisus), mis võimaldab meil teha üldist külastusstatistikat. 

KÜPSISED EESMÄRK ELUIGA KUULUVUS 

Lähtekoht 
(WC_GASource) 

Sellega registreeritakse, kust kasutaja sellele 
veebisaidile tuli, nt kas ta tuli tooterühma lehe 
toote üksikasjadest, otsingumootorist või väliselt 
veebisaidilt. 

Püsiv Meie oma 

Google Analytics 
(__utma, __utmb, 
__utmc, __utmz) 

Need võimaldavad veebisaiti seirata Google 
Analyticsi tööriistaga. See on teenus, mida 
Google pakub, et koguda teavet kasutajate 
külastuste kohta veebisaitidel. Osa andmeid, mis 
salvestatakse hilisemaks analüüsiks on: mitu 
korda kasutaja veebisaiti külastab, tema esimese 
ja viimase külastuse kuupäevad, külastuste 
kestus, milliselt lehelt kasutaja veebisaidile tuli, 
millist otsingumootorit kasutaja kasutas 
veebisaidile jõudmiseks või millist linki ta 
klõpsas, millisest maailma osast kasutaja saiti 
külastab jne. 
 
Nende küpsiste konfiguratsiooni määrab Google 
Inc (Ameerika Ühendriikides tegutsev ettevõte) 
pakutav teenus, seetõttu soovitame teil vaadata 
Google Analyticsi privaatsuse lehte 
https://developers.google.com/analytics/devguid
es/collection/analyticsjs/cookie-usage. Sealt 
saate täpsemat teavet selle kohta, milliseid 
küpsiseid see kasutab ja kuidas neid keelata 
(lähtudes eeldusest, et me ei vastuta kolmandate 
osapoolte veebisaitide sisu või täpsuse eest). 

Püsiv 
Kolmandad 
osapooled 

Uudiskirja tellimise 
silt (seotud 
uudiskirja 

kampaania 
küpsisega) 

See silt asub tellimuse kinnituslehel ja seda 
kasutatakse ainult siis, kui kasutaja on tellinud 
saidi uudiskirja ning kui on salvestatud 
konkreetse kampaania küpsis, mille nime 
alguses on (cm.). Silt koos uudiskirjakampaania 
küpsisega võimaldab analüüsida kasutaja 
navigeerimist veebisaidil, et hankida teavet 
uudiskirja kampaaniast tulenevate kasutajate 
konversioonide kohta. Osa sirvimise analüüsiks 
kasutatavaid andmeid on: kasutajatunnuse teave 
ja tehtud tellimuse hind seotuna uudiskirja 
kampaaniaga, kust kasutaja tuli. Sildi ja sellega 
seotud küpsiste konfiguratsioon on eelmääratud 
meie teenusepakkuja pakutavas teenuses. 

Püsiv 
Kolmandad 
osapooled 

Lähteseade 
(WC_ItxSource) 

 

Sellega registreeritakse seade, millelt ost tehti, nt 
selleks, et eristada poes saadaolevate seadmete 
ja muude seadmetega tehtud oste. 

Püsiv Meie oma 

 

Küpsised ostude analüüsiks 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage


Need küpsised võimaldavad koguda teavet seadme kohta, millest sellel veebisaidil ost tehakse, et kontrollida, kas 
need toimingud pakuvad klientidele piisavaid garantiisid. Need küpsised ei registreeri kunagi selliseid isiklikke 
andmeid, nagu nt krediitkaardi andmeid. 

KÜPSISED EESMÄRK ELUIGA KUULUVUS 

Ostu tegemise 
seade 

(thx_guid) 

See võimaldab kordumatult tuvastada seadme 
(arvuti, nutitelefoni jne), millelt sellel veebisaidil 
ost tehakse. See on mõeldud hilisemaks 
analüüsiks, et pakkuda meie klientidele 
ostutoimingutes küllaldasi garantiisid. Selles 
küpsises sisalduvat teavet kogub väline ettevõte 
eelnimetatud analüüsi tegemiseks. 

Püsiv 
Kolmandad 
osapooled 

 

 

Kui sellel veebisaidil pakutavad teenused muutuvad, ajakohastatakse selle tabeli andmeid võimalikult 

kiiresti. Siiski võib juhtuda, et tabelist puudub uuenduste tõttu ajutiselt mõni küpsis, silt või muu sarnane 

vahend. Igal juhul on need eesmärgilt alati samasugused nagu selles tabelis kirjeldatud vahendid. 

 

 


