EESTI SEKSUAALTERVISE LIIDU KÜPSISTE KASUTAMISE POLIITIKA

 Käesolevas dokumendis on kirjeldatud küpsiste kasutamist Eesti Seksuaaltervise Liidu
(Mardi 3, 10145, Tallinn; e-post estl@estl.ee; edaspidi ESTL) veebilehtedel www.estl.ee
ja www.amor.ee.

1. Mis on küpsis?
1.1.
Küpsis on väike tekstifail, mis salvestatakse veebilehe külastamisel Teie
arvutisse või muusse veebilehe külastamiseks kasutatavasse seadmesse (näiteks
telefoni, tahvelarvutisse).
1.2.
Tekstifail sisaldab teavet, mida kasutatakse kasutaja ära tundmiseks ja
veebilehe kasutajakogemuse parandamiseks. Küpsised võimaldavad ESTLil pakkuda ja
arendada teenuseid ning tagada, et ESTLi veebilehekülg vastaks paremini Teie
vajadustele. Seega aitab küpsiste kasutamine tagada mugavama ja turvalisema
veebilehe kasutajakogemuse.
1.3.
Küpsised kasutaja seadmest informatsiooni ise ei loe ega veebi ei edasta.
2. Milliseid küpsiseid ja millistel eesmärkidel ESTL veebilehed kasutavad?
2.1.
ESTL kasutab kahte liiki küpsiseid: püsi- ja seansiküpsiseid. Need erinevad
kasutuseesmärgi ja talletamisaja poolest.
2.1.1. Seansiküpsised salvestuvad üksnes ajutiselt veebilehe külastamise ajaks.
Seansiküpsiseid kasutame statistika, analüüsi ja keelevaliku meelde jätmise
jaoks.
2.1.2. Püsiküpsised salvestuvad mingiks kindlaks ajaperioodiks, kuid soovi korral saate
need ise seadmest kustutada. Püsiküpsiste eesmärkideks on:
2.1.2.1.
Veebilehitseja tuvastamine – küpsised, mis võimaldavad veebilehitseja
äratundmist ja turvalisemat veebisaidi kasutust.
2.1.2.2.
Teenuse pakkumine ja korrashoid – küpsised, mis toetavad ESTL
teenuste osutamist.
2.1.2.3.
Veebilehtede turvalisus ja teenuste terviklikkus – küpsised, mis aitavad
teenuseid kujundada ja parimat kasutuskogemust luua.
2.1.2.4.
Kasutajastatistika ja -analüüs – küpsised, mis annavad teavet selle
kohta, kuidas ja kui tihti ESTL veebilehti kasutatakse, missugused on
kasutajarühmad ja milliseid otsingutööriistu kasutatakse.
2.1.2.5.
Teie kuvaeelistuste salvestamine, näiteks sirvimiskeel, kontrast,
kirjasuurus, kasutatud seade ning otsingutulemuste ja teavitamisega seotud
eelistused;
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2.1.2.6. Kas Te nõustusite (või mitte) meiepoolse küpsiste kasutamisega sellel
veebilehel.
2.1.2.7. Meie veebilehed kasutavad ka sotsiaalmeedia küpsised, sh selliseid, mis
võimaldavad sotsiaalmeediateenusesse sisse logitud kasutajatel selle
teenuse kaudu sisu jagada.
2.1.3. Küpsiste kuuluvuse vaates jagatakse küpsised:
2.1.3.1.
Esimese osapoole küpsised, mis pärinevad vaadatavalt võrgulehelt ja
võivad olla nii püsivad kui ka ajutised. Võrgulehed võivad nende küpsiste abil
salvestada teavet, mida taaskasutatakse järgmisel korral, kui lehte
külastatakse. Isikuandmete töötlemise seisukohalt on esimese osapoole
küpsise paigaldajaks vastutav töötleja (või ükskõik milline tema volitatud
töötleja), kes haldab külastatavat võrgulehte.
2.1.3.2. Kolmandate osapoolte küpsised, mis pärinevad näiteks teiste
võrgulehtede reklaamidelt, mis asuvad kasutaja poolt külastataval
võrgulehel. Isikuandmete töötlemise seisukohalt on kolmanda osapoole
küpsise paigaldajaks vastutav töötleja, kes erineb külastatava võrgulehe
haldajast. ESTLi veebilehel ei kasutata reklaami otstarbel salvestatavaid
küpsiseid. ESTLi lehel on lubatud Google Analytics küpsised.
2.1.3.2.1. ESTL kasutab oma veebilehel ettevõtte Google Inc. pakutavat
veebianalüüsi teenust Google Analytics, mis aitab koguda infot ESTL
veebilehe kasutamise kohta. Google Analyticsi küpsised koguvad
muu hulgas järgmisi andmeid: IP-aadress; veebilehe külastajate arv;
pöördumise lähtekoht (riik); leheküljed, mida pöördujad vaatavad;
ning aeg, kui kaua keegi on ühel või teisel leheküljel. Teave ESTL
veebilehe kasutamise kohta edastatakse Google’i serverisse ja
salvestatakse seal. Google’i privaatsusreeglitega saab tutvuda
aadressil https://policies.google.com/privacy.
2.1.3.2.2. Kui Te ei soovi, et Teie veebi külastusandmeid edastatakse Google
Analyticsile, on võimalik see keelata. Selleks tuleb alla laadida ja
installeerida veebibrauserile vastav lisavahend, ms on kättesaadav
aadressil https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
2.1.4. Aja jooksul võib ESTL küpsiseid teenuse kvaliteedi parandamiseks uuendada ja
kohandada.
Alljärgnevas loendis on toodud nimekiri küpsistest, mida tavapäraselt ESTL lehekülgedel
kasutatakse. Tegemist ei ole lõpliku loendiga.

Nimi

Aegumise
aeg

Ülesanne
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_gat

Kasutatakse nõudluse määra tõstmiseks

Puudub

_ga ja _gid

Kasutatakse kasutajate eristamiseks

Puudub

AM
sessiooniküpsis

Kasutatakse sessiooni jooksul tehtud tegevuste
meeldejätmiseks.

Puudub

cookieMessage

Kasutatakse meeldejätmiseks, kas külastaja on
nõustunud küpsiste kasutustingimustega, või tuleks
näidata vastavat teadet

Puudub

3. Kuidas saan küpsiste kasutamist hallata ja küpsiseid kustutada?
kustutada?
Enamik veebilehitsejaid lubavad küpsiste kasutamist automaatselt. Kui Te ei
3.1.
soovi, et Teie seadmetes kasutatakse küpsiseid, saate muuta oma veebilehitseja
turvasätteid. Sealt saate muuta küpsiste salvestumisest teavitamise seadeid või kõik
küpsised ära blokeerida. Samuti saate kustutada kõik Teie seadmesse salvestunud
küpsised.
3.2.
Kõikide küpsiste blokeerimisel või kustutamisel ei pruugi aga mõned veebilehe
funktsioonid töötada. Ilma, et see veebilehe funktsioonidele mõju avaldaks on võimalik
keelata püsiküpsiste kasutamine. Kui Te aga seansiküpsiseid ei luba, ei saa Te meie
veebisaitidel pakutavaid ESTLi veebilehel olevaid teenuseid tervenisti kasutada.
3.3.
Juhime Teie tähelepanu sellele, et turvasätteid tuleb muuta igas veebilehitsejas
eraldi. Allpool on toodud juhised küpsiste kustutamiseks ja haldamiseks:
3.3.1. Internet Exploreri veebilehitsejas
3.3.2. Mozilla Firefox veebilehitsejas
3.3.3. Google Chrome veebilehitsejas
3.3.4. Apple Safari veebilehitsejas
4. Kust saab lisateavet?
4.1. Kui Teil on täiendavaid küsimusi küpsiste kasutamise või meie veebilehe
privaatsuse kohta, võtke ühendust e-posti aadressil estl@estl.ee.
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