KÜPSISTE KASUTAMISE POLIITIKA
1.

I.

PASJABRIDGESTONE.EU KÜPSISTE KASUTAMISE TINGIMUSED

BSPL (BSBA Bridgestone Baltics SIA, Läti registreerimise numbriga 40103173592) kasutab küpsiseid
BSPL-i veebilehe külastajate rahulolu suurendamiseks.
www.myfirststop.eu/hu kogub automaatselt ainult küpsistes sisalduvat teavet.
Küpsised on arvutiandmed, täpsemalt tekstifailid, mis salvestatakse veebilehe kasutamiseks veebilehe
kasutaja lõppseadmesse. Küpsised hõlmavad tavalised päritoluveebilehe nime, lõppseadmesse
salvestamise aega ja unikaalset numbrit.
Veebilehe operaator (They.pl juriidilise aadressiga ul. Konstruktorska 12, 12-673 Varssavi) salvestab
küpsised veebilehe kasutaja lõppseadmesse ja kasutab neid sealt.
BSPL on veebilehel töödeldavate isikuandmete administraator.
Küpsiseid kasutatakse järgmistel eesmärkidel:

II.
III.

IV.
V.
VI.
a)

veebilehe lehtede kohandamine kasutaja eelistustega ja veebilehe kasutamise optimeerimine,
täpsemalt võimaldavad küpsised veebilehe kasutaja seadme tuvastamist ning kuvavad isikustatud
veebilehe;
b) statistika tootmine, mis aitab mõista, kuidas veebilehe kasutajad veebilehti kasutavad, et parandada
nende ülesehitust ja sisu;
c) veebilehe kasutaja sessiooni säilitamine (peale sisselogimist), et kasutaja ei peaks igal eraldiseisval
veebilehe lehel oma kasutajanime ja salasõna uuesti sisestama.
2.

I.

TÖÖDELDAVATE KÜPSISTE TÜÜBID

Veebileht kasutab peamiselt kahte tüüpi küpsiseid: sessiooniküpsised ja alalised küpsised.
Sessiooniküpsised salvestatakse kasutaja lõppseadmesse ajutiselt kasutaja väljalogimiseni, veebilehelt
lahkumiseni või tarkvara (veebilehitseja) sulgemiseni. Alalised küpsised salvestatakse kasutaja
lõppseadmesse konkreetseks küpsise parameetrite all välja toodud ajaks või nende kasutaja poolt
eemaldamiseni.
Veebileht kasutab järgimisi küpsisetüüpe:

II.
a)

„otseselt vajalikud“ küpsised, mis võimaldavad veebilehel pakutavate teenuste kasutamist, nt
veebilehe autentimist nõudvate teenuste korral kasutatavad autentimisküpsised;
b) turvalisuse tagamiseks kasutatavad küpsised, mida kasutatakse nt veebilehe autentimisprotsessi
kuritarvitamise tuvastamiseks;
c) „tegevuseküpsised“ võimaldavad koguda teavet veebilehe lehtede kasutamise viiside kohta;
d) „funktsionaalsed“ küpsised võimaldavad „meelde jätta“ kasutaja vaikeseaded ja kasutaja liidese
isikustatud seaded, nt valitud keele ja piirkonna, kirjasuuruse, veebilehe välimuse vms;
e) „reklaamiküpsised“ võimaldavad isikustada kasutajatele esitatavat reklaamivalikut.

3.

I.

II.
III.
IV.

KÜPSISEID KASUTAV TARKVARA

Paljudel juhtudel lubab veebilehtede sirvimiseks kasutatav tarkvara (veebilehitseja) automaatselt
kasutaja lõppseadmesse küpsiste salvestamist. Veebilehe kasutajad saavad oma seadme küpsiste
seadeid igal ajal muuta. Seadeid saab veebilehitseja seadete all muuta nii, et küpsised blokeeritakse
automaatselt või et kasutajat teavitatakse iga kord küpsiste veebilehe kasutaja seadmesse laadimisest.
Täpsemat teavet küpsiste salvestamise variantide ja käitlemise kohta leiate tarkvara (veebilehitseja)
seadete alt.
Veebilehe operaator teavitab kasutajat, et küpsiste kasutamise piiramine võib mõjutada teatud
veebilehe lehtedel pakutavate funktsioonide kasutamist.
Veebilehe kasutaja lõppseadmesse salvestatud küpsiseid võivad kasutada ka veebilehe operaatoriga
koostööd tegevad reklaamijad ja partnerid.
Küpsiste kohta täpsema teabe saamiseks külastage palun lehte www.bridgestone.eu.

