
Küpsiste kasutamine meie veebisaidil 

 
Mis on küpsised? 
Küpsised on väiksed tekstifailid, mis salvestatakse teie arvutisse või mobiilseadmesse, kui te veebisaiti 

esmakordselt külastate. Küpsiseid kasutatakse veebisaitide parema toimimise tagamiseks või lihtsalt tõhusama 

toimimise tagamiseks. Teie külastust võidakse samuti kasutada veebisaidi kohta analüütiliste andmete 

kogumiseks, et optimeerida teiste kasutajate külastust veebisaidil. Küpsiseid on kahte liiki: seansiküpsised ja 

püsiküpsised: 

 

● seansiküpsised luuakse ajutiselt teie veebibrauseri alamkausta veebisaidi külastamise ajal. Need küpsised 

aeguvad ja need kustutatakse automaatselt, kui te sulgete oma Interneti-brauseri. 

● püsiküpsised jäävad teie brauseri alamkausta ning need aktiveeritakse uuesti, kui te külastate veebisaiti, 

mis asjaomase küpsise tekitas. Püsiküpsised ei aegu, kui te sulgete oma brauseri: see jääb brauseri 

alamkausta perioodiks, mis on kindlaks määratud küpsise failis. 

Milleks küpsiseid kasutatakse? 
Küpsised täidavad paljusid funktsioone. Näiteks saavad need aidata meil ümber korraldada ja loendada külastajate 

arvu, analüüsida meie veebisaidi jõudlust ning pidada meeles teie kasutajanime ja eelistusi. Seetõttu on meil 

võimalik ühildada teie eelistuslikke huvisid kiiremini ja muuta teile kuvatavat sisu asjakohasemaks. Alljärgnevalt 

leiate ülevaate sellest, milliseid küpsiseid kasutatakse meie veebisaitidel ja millised on nende funktsioonid: 

 

Küpsise liik Funktsiooniküpsised Andmete kogumine 

Põhiküpsised Neid nimetatakse ka vahel „rangelt 

vajalikeks“ küpsisteks, kuna ilma 

nendeta ei ole meil võimalik teile 

osutada mitmeid teenuseid, mida te 

vajate meie veebisaidil (näiteks 

kasutatakse neid, et võimaldada teil 

meie veebisaidi turvalistele aladele 

sisselogimiseks). 

Need küpsised tuvastavad ainult teie 

arvuti või mobiilseadme. 

Need ei tuvasta teie isikut, mis tähendab, 

et need küpsised salvestavad ainult 

teavet, mis ei ole individuaalselt 

tuvastatav. 

Jõudlusküps

ised 

Neid küpsiseid kasutatakse 

analüüsimise eesmärgil ja need 

võimaldavad meil loendada külastajate 

arvu ning vaadata, kuidas külastajad 

meie veebisaidil seda kasutades ringi 

liiguvad. 

See aitab meil parandada meie 

veebisaidi toimimist (näiteks on 

külastajatel hõlbus leida täpselt seda 

teavet, mida nad otsivad). 

Need küpsised tuvastavad ainult teie 

arvuti või mobiilseadme, mitte teie isiku. 

Analüüsimise eesmärgil kogutavat teavet 

kogutakse anonüümselt. 

Mõnel juhul haldavad neid küpsiseid meie 

jaoks kolmandad osapooled. Icopal ei 

kasuta küpsiseid üksikisikute 

tuvastamiseks või isikuandmete 

kogumiseks ning ta ei kasuta küpsiseid 

mis tahes muul eesmärgil kui need, mis on 

eelpool loetletud. 



Funktsioonid

e küpsised 

Neid kasutatakse selle tuvastamiseks, 

kui te naasete meie veebisaidile. See 

võimaldab meil kohandada meie sisu 

teie jaoks, tervitada teid nimeliselt ja 

pidada meeles teie eelistusi (näiteks teie 

poolt valitud keel või piirkond). 

Teave, mida need küpsised koguvad, võib 

hõlmata teie poolt avaldatud isiku 

tuvastamist võimaldavat teavet. 

Sihtküpsised Sihtküpsiseid kasutavad 

reklaamijad meie veebisaidil. 

Need jälgivad teie brauserit, kui te 

külastate erinevaid veebisaite, et 

mõista, millised on teie huvid, ja 

kasutavad seda teavet, et kuvada teie 

jaoks asjakohasemaid reklaame. 

Neid küpsiseid võivad salvestada ja 

kasutada neid tööriistu pakkuvad 

kolmandad osapooled. 

Kuidas küpsiseid hallata ja keelata? 
Oma Interneti-brauseri seadetest saate valida, kas soovite küpsiste kasutamise lubada või keelata. Samas 

peate arvestama asjaoluga, et kui te kasutate oma brauserit kõigi küpsiste keelamiseks, võite kaotada 

funktsioone või võimalusi meie veebisaidil või teil võib puududa juurdepääs veebisaidi mõnele osale. 

 

Järgmised veebisaidid annavad teavet selle kohta, kuidas mõnes populaarses brauseris küpsiste seadeid 

hallata ja reguleerida: 

 

● Google Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&p=cpn_cookies 

● Microsoft Internet Explorer http://www.microsoft.com/info/cookies.mspx 

● Mozilla Firefox 

http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en- 

US&redirectslug=Cookies 

 

Kui te kasutate muid brausereid, saate lugeda nende veebisaitide spikri jaotist, et saada teavet küpsiste haldamise 

ja keelamise kohta. 

 

Küpsiste kohta täiendava üldteabe saamiseks, sh selle kohta, kuidas vaadata, millised küpsised on seadistatud 

ja kuidas neid keelata, külastage aadressi www.allaboutcookies.org 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&amp;p=cpn_cookies
http://www.microsoft.com/info/cookies.mspx
http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&amp;redirectslug=Cookies
http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&amp;redirectslug=Cookies
http://www.allaboutcookies.org/

