
Kasutame teie veebikogemuse isikupärastamise hõlbustamiseks ja meie veebisaitide täiustamiseks 
küpsiseid. Täiendava teabe saamiseks selle kohta, mis on küpsised, kuidas me neid kasutame ja 
kuidas neid kustutada, leiate meie küpsiste avaldusest. 
Selle saidi kasutamise jätkamisel nõustute küpsiste kasutamisega.  
Keeldu. 
 
Kasutame teie veebikogemuse isikupärastamise hõlbustamiseks ja meie veebisaitide täiustamiseks 
küpsiseid. Täiendava teabe saamiseks selle kohta, mis on küpsised, kuidas me neid kasutame ja 
kuidas neid kustutada, leiate meie küpsiste avaldusest. 
NÕUSTUN KÜPSISTEGA 
Blokeeri kõik küpsised 
 
Küpsiseavaldus 
 
Sellest avaldusest leiate teavet selle kohta, mis on küpsised, milliseid küpsiseid võidakse selle 
veebisaidi külastusel paigaldada ja kuidas küpsiseid tagasi lükata või kustutada. 
 
Mis on küpsised ja kuidas me neid kasutame 
 
Küpsis on väike tähtedest ja numbritest koosnev fail, mis salvestatakse veebisaidi külastamisel teie 
seadmesse ja mis sisaldab teie arvutisse edastatavaid andmeid. Need andmed saadetakse igal 
järgmisel külastusel tagasi samale veebisaidile või seda küpsist tuvastavale veebisaidile. 
 
Meie veebisait kasutab küpsiseid teie seadme eristamiseks teiste külastajate seadmetest. See aitab 
meil pakkuda teile paremat veebikogemust, näiteks teie eelistusi meeles pidades, ning võimaldab 
meil saiti täiustada, näiteks mõõtes saidikülastusi ja tagades, et külastajad leiavad hõlpsalt selle, 
mida otsivad. 
 
Küpsistega nõustumine 
 
Mõnes riigis nõuab seadus küpsiste teie arvutisse salvestamiseks teie luba. Kasutajana nendes 
riikides saate nõustuda küpsiste oma arvutisse salvestamisega, tehes sihtotstarbelises hüpikaknas 
valiku Nõustun küpsistega. Teine võimalus on jätkata saidi lehitsemist pärast küpsiste riba 
kättesaamist, mis teavitab teid sellest, et veebisaidi lehitsemise jätkamisel nõustute sellega, et me 
paigaldame teie seadmesse küpsiseid Mõlemal juhul saate igal ajal ümber mõelda ja loobuda (vt 
lisateavet allpool). 
 
Juba salvestatud küpsiste kustutamiseks järgige jaotises „Loobumine“ toodud juhiseid. 
 
Loobumine 
 
Saate kustutada enamiku veebibrauserite küpsised ja peaksite saama küpsised blokeerida, 
aktiveerides brauseri funktsiooni, mis võimaldab teil mõne küpsise või kõigi küpsiste 
paigaldamisest keelduda.  Teie brauseri või arvuti kasutusjuhendi ekraan Spikker peaks teile selleks 
juhiseid andma. 
 
Küpsiste kohta lisateabe saamiseks, sealhulgas selle kohta, kuidas näha, milliseid küpsiseid on 
paigaldatud, ning kuidas neid hallata ja kustutada, minge aadressile www.allaboutcookies.org. 
 
Veebisaidid võivad kasutada järgmisi küpsiseid. 
 

http://www.allaboutcookies.org/


Nimi Küpsise tüüp Kirjeldus Järjekindlus 
__utma Kasutusotstarve Kasutatakse kasutajate ja seansside 

eristamiseks. Küpsis luuakse JavaScripti teegi 
käivitamisel ja juhul, kui olemasolevaid 
__utma-küpsiseid pole. T Küpsist 
värskendatakse iga kord, kui Google 
Analyticsile andmeid saadetakse. 
Kasutatakse uute seansside/küpsiste kindlaks 
määramisel. 

Püsiv 

__utmb Kasutusotstarve Küpsis luuakse JavaScripti teegi käivitamisel 
ja juhul, kui olemasolevaid __utmb-küpsiseid 
pole. Küpsist värskendatakse iga kord, kui 
Google Analyticsile andmeid saadetakse. 

Püsib 30 minutit. 

__utmc Kasutusotstarve Salvestab lehekülje sulgemisel ja kasutatakse 
koos küpsisega __utmb, et mõõta, kui kaua 
külastajad lehekülge vaatavad 

Eemaldatakse 
brauseri sulgemisel 

__utmz Kasutusotstarve Tuvastab, kuidas külastajad meie veebisaiti 
leiavad, näiteks otsingumootori, teisel 
veebisaidil oleva lingi või otse aadressiribale 
tipitud veebiaadressi kaudu. Näitab ka 
külastajate külastatud lehekülgede 
järgnevust. 

Püsib kuus kuud 

__ga Püsiv Kasutatakse kasutajate eristamiseks. Kaks aastat 
 

 


