Küpsiste kasutamise eeskiri

Me kasutame küpsiseid
Reckitt Benckiseri gruppi kuuluvad ettevõtted („Reckitt Benckiser”, „Meie”) kasutavad
„küpsiseid” ja muid automaatseid andmekogumisvahendeid, et koguda oma veebilehe
külastajate kohta teavet, näiteks teave külastajate arvu ning enim vaadatud veebilehtede
kohta. Antud teave kogumine aitab meil mõista, kuidas kõige paremini oma veebilehti
ning külastajatele mõeldud reklaami kohandada. Me kasutame erinevaid vahendeid teabe
kogumiseks, näiteks küpsised, veebimajakad ning muud tehnilised lahendused.
„Küpsistele” all peame silmas kõiki neid erinevaid andmekogumisvahendeid.

Küpsised ja muud automaatsed andmekogumisvahendid:
Küpsised
Küpsised on väikesed tekstifailid, mis laetakse meie veebilehte külastades teie arvuti
kõvakettale. Kasutame küpsiseid, et saada teavet näiteks selle kohta, kas olete meid
varem külastanud või olete uus külastaja, ning aitamaks meil tuvastada, millised veebilehe
funktsioonid pakuvad teile kõige rohkem huvi. Küpsistega on võimalik parandada teie
veebilehe külastuse kogemust, salvestades teie eelnevad eelistused konkreetset
veebilehte külastades.
Veebimajakad
Veebimajakad (inglise keeles nimetatud ka kui „Internet tag”, „pixel tag” ja „clear GIFs”) on
tavaliselt veebilehel asuvad läbipaistvad graafilised kujutised. Veebimajakaid kasutatakse
koos küpsistega, et hinnata külastajate tegevusi veebilehtedel. Veebimajakaid on võimalik
kasutada, et koguda teavet näiteks veebimajaka kujutisega lehe avamiseks kasutatud
arvuti IP-aadressi, veebimajakaga kujutise veebilehe URLi, veebimajakaga veebilehe
külastamise aja ning veebilehe külastamiseks kasutatud veebilehitseja tüübi kohta.

IP-aadress ja URL-id
IP-aadress on kordumatu tunnus, mida teatud seadmed kasutavad arvutivõrgus
omavaheliseks suhtlemiseks ja äratundmiseks. Kui te külastate meie veebilehte, on meil
veebimajakat kasutades võimalik tuvastada teie poolt internetiühenduse loomiseks
kasutatava seadme IP-aadress. Kasutame seda teavet, et tuvastada seadme üldine
füüsiline asukoht ning mõista, millises geograafilises piirkonnas meie veebilehe külastajad
paiknevad. Seda teavet võime kasutada oma veebilehe esitluse muutmiseks, et muuta
teie kogemus meie veebilehel paremaks.
URL-i aadress (ingl k. Uniform Resource Locator, eesti k. Internetiaadress ehk
universaalne ressursilokaator) on Interneti ressursside kordumatu tunnus või aadress.
Sisuliselt on tegemist külastatava veebilehe aadressiga. Me kasutame seda teavet, et teha
kindlaks, milliseid lehekülgi külastate ning milliseid osasid meie leheküljel külastate.

Milliseid küpsiseid me kasutame?
Me kasutame oma lehtedel järgnevaid küpsiseid:



Püsiküpsised 
Need küpsised on hädavajalikud teie poolt algatatud tehingu või päringu läbiviimiseks.
Näiteks teie poolt veebilehel liikudes edastatud teabe salvestamine ja teie sisselogitud
staatuse haldamine kogu sessiooni vältel. Nendest küpsistest ei ole võimalik loobuda,
sest ilma nendeta veebileht ei toimi korralikult.



Funktsionaalsed küpsised 
Need küpsised võimaldavad lehel salvestada teie poolt tehtud valikuid, et pakkuda
teile funktsionaalsust. Funktsionaalsed küpsised võimaldavad lehel salvestada teile
vastavaid seadistusi, nagu näiteks riigi valik, pidev sisselogitud olek, kui te olete selle
võimaluse valinud, ning muid kohandatud funktsioone.



Jälgimisküpsised
Need küpsised võimaldavad meil koguda teie poolt meie veebilehe külastamisega
seonduvat teavet, sealhulgas meie lehte lehitsedes teie poolt tehtud klikkide sisu, et
hinnata lehe tõhusust ning koostoimet kasutajatega, ning edaspidi lehte täiendada.
Need küpsised võivad olla loodud kolmanda isiku poolt, kes pakub meile analüütilist
tööriista, kuid neid kasutatakse vaid meie lehega seonduvate eesmärkide nimel.



Suunatud küpsised
Need küpsised salvestavad teavet teie külastuste kohta meie lehel ning teistel
lehtedel, et meil oleks võimalik pakkuda oma lehel teile vastavat reklaami ja muud
suunatud teavet.



Suunitlusega küpsised
Pliki te zapamiętują informacje na temat korzystania z naszych stron internetowych
tak, abyśmy mogli dostarczać treści reklamowe oraz inne ukierunkowane informacje
dla użytkownika na innych stronach.



Sotsiaalmeedia küpsised
Need küpsised võimaldavad ligipääsu sotsiaalvõrgustikele ning võivad koguda teie
poolt nimetatud võrgustike kasutamisega seonduvaid isikuandmeid. Meil puudub
kontroll selle üle, kuidas sotsiaalvõrgustikud teie isikuandmeid koguvad ja kasutavad
ning nende tegevusele kohalduvad vastava sotsiaalvõrgustiku enda privaatsussätted.

Rohkem teavet küpsiste kohta: http://www.allaboutcookies.org/.

Kasutatavad küpsised:

Nimi

Eesmärk

Kogutav
teave

Küpsise
kestvus

[nt
Facebook]

[nt suunav reklaam,
reklaamiesitus,
analüütika/hindamine,
sisu kohandamine]

[nt
Facebooki
ID, IPaadress,
külastatud
lehed, jne]

[nt pidev/kuni
veebilehitseja
sessiooni
lõppemiseni/7
päeva, jne]

Andmeid
Loobumine
kasutavad (püsiküpsiste
kolmandad
puhul pole
isikud
loobumine
võimalik)
[nt Facebook]

[nt muutes oma
konto alt
Facebooki
seadistusi]

Kuidas blokeerida või eemaldada küpsiseid?
Enamik veebilehitsejaid pakub teavet selle kohta, kuidas uute küpsiste vastuvõtmisest
keelduda, kuidas saada teavet uue küpsise kohta ning kuidas blokeerida olemasolevaid
küpsiseid. Juhime teie tähelepanu, et ilma küpsisteta ei pruugi teil olla võimalik kasutada
kõiki meie lehe funktsioone.
Lisateave küpsiste haldamise kohta teie poolt kasutatavas veebilehitsejas on kättesaadav,
kui vajutate asjakohasel lingil:
Internet Explorer
Firefox
Chrome
Safari

Kuidas meiega kontakteeruda?
Rohkem teavet Reckitt Benckiseri privaatsuse põhimõtete kohta on leitav meie
„Privaatsussätete“ alt.

