KÜPSISTE KASUTAMISE EESKIRI

Me kasutame küpsiseid veebisaidi

www.passionbridgestone.eu/ee (Veebisait) sisu kvaliteedi parendamise,

kasutamismugavuse suurendamise ja Veebisaidi kasutajate vajadustele kohandamise eesmärgil. Veebisaiti
kasutades nõustute küpsiste kasutamisega.
1.

MIS ON KÜPSIS?
Küpsised on väikesed tekstifailid, mille brauser Teie arvutisse või teistesse seadmetesse installib ja mis
võimaldavad Veebisaidil Teie seadme ära tunda, kui Te seda külastate. See koosneb kordumatust
numbrist, mis Teie seadet teistest eristab, nii et Teid nimepidi ei nimetata.
Küpsiste abil saab BSBA näiteks kindlustada, et Teie järgmisel külastusel ekraanil kuvatav teave vastab
Teie eelistustele. Küpsised aitavad BSBAl ka kindlaks teha, millised Veebisaidi osad on kõige
populaarsemad, kuna nende abil saab BSBA jälgida, milliseid lehekülgi külastatakse ja kui kaua
külastajad neil viibivad. Selliste koondandmete põhjal saab BSBA oma Veebisaiti paremini külastajate
eelistustega kohandada ning kliendisõbralikumat kogemust pakkuda. Samuti võivad küpsised hõlbustada
teatud kolmandate rakenduste, näiteks sotsiaalvõrgustikega ühendamist.

2.

MILLISEID KÜPSISEID BRIDGESTONE KASUTAB?
Me kasutame oma Veebisaitidel kaht tüüpi küpsiseid - „seansi küpsiseid“ ja „püsivaid küpsiseid“.
Seansi küpsised on ajutised. Need kustutatakse Teie seadmest siis, kui Te veebilehelt lahkute. Püsivad
küpsised jäävad seadmesse ka pärast sirvimisseansi lõppu.
Päritolu järgi jagunevad küpsised „esimese poole küpsisteks“ ja „kolmandate poolte küpsisteks“.
Esimese poole küpsised paigutame Veebisaidile sirvimistegevuse võimaldamiseks, funktsionaalsuse
parendamiseks või seadusest tulenevate nõuete täitmiseks meie ise. „Kolmandate poolte küpsised“ on
küpsised, mille on Veebisaidile paigutanud meie poolt valitud kolmandad osapooled ja mis toetavad
mõningaid Veebisaidi funktsionaalsusi.
Meie poolt kasutatavate küpsiste funktsionaalne jaotus on ära toodud järgnevas tabelis.
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Oma veebibrauseri seadete lehelt leiate nimekirja BSBA kasutatavatest küpsistest ning info selle kohta,
kui kaua need on aktiivsed olnud, millal need aeguvad ning nende domeeni ja/või nime.
Järgnevalt lingilt leiate lühijuhendi, kuidas erinevates brauserites seda teha :

https://www.wikihow.com/View-Cookies
3.

TEIE ÕIGUSED
Me ei saa Teie brauseri küpsiseid puudutavaid seadeid muuta ning me ei saa Teie eest blokeerida
küpsiseid, mille installimiseks Te nõusoleku andsite või mis on Veebisaidi sirvimiseks vajalikud. Siiski
saate Te alati oma brauseri seadete muutmise teel erinevaid küpsiste liike kustutada või tulevikus ilma
Teie sekkumiseta nende Teie seadmesse salvestamine keelata.
Teie brauseri juhiste rubriik peaks sisaldama teavet selle kohta, kuidas küpsiseid puudutavaid seadeid
otse brauseris hallata. Täpsemat infot oma brauseri kohta leiate siit:
• Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies
• Mozilla Firefox: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
• Google Chrome: http://www.google.com/supportichrome/binianswer.py?h1=en&answer=95647
• Safari: http://support.apple.com/kb/PHSO42
• Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

3.1.
4.

ANDMETE EDASTAMINE

4.1.1.

Bridgestone kontrollib hoolikalt kõiki teenusepakkujaid, kes Bridgestone‘i nimel ja ülesandel isikute
isikuandmeid töötlevad, ning hindab, kas partnerid (isikuandmete volitatud töötlejad) kasutavad selliste
andmete töötlemisel Bridgestone‘i delegeerimisnõuete ja seadusest tulevate nõuete täitmiseks
piisavaid turvameetmeid.

4.1.2.

Kuigi me võime kasutada ka kolmandate poolte küpsiste kaudu kogutud teavet, haldavad kõiki
kolmandate poolte küpsiseid need kolmandad pooled vastavalt nende endi eeskirjadele.

5.
5.1.

KÜPSISTE KASUTAMISE EESKIRJA MUUTMINE
Me kaitseme alati Teie andmeid ja uuendame käesolevat küpsiste kasutamise eeskirja regulaarselt. Me
teavitame Teid küpsiste kasutamise eeskirjas tehtud muudatustest eeskirja uuendamiskuupäeva
muutmise teel. Küpsiste eeskirja eelmised versioonid on saadaval meie kodulehel

www.passionbridgestone.eu/ee

