Küpsiste kasutamise tingimused
TSC Volitatud Hoolduskeskus, tel +372 64 050 74 (edaspidi – TSC) veebisaidil etsc.ee (edaspidi –
veebisait ) on esitatud küpsiste kasutamise tingimustes, sätestatud küpsiste (cookies) kasutamise
eesmärgid, kasutaja õigus neid muuta ja valida oma vajadustele ja huvidele vastav küpsiste
kasutamine. TSC kasutab küpsiseid veebisaidi kasutamiskogemuse parandamiseks, selle toimimise
ja funktsionaalsuse tagamiseks jne. Lisateavet TSC rolli kohta isikuandmete töötlemises leiate
Privaatsuspoliitikast.
Mis on küpsised
Küpsised on väikesed tekstifailid, mille veebibrauser (näiteks Google Chrome, Internet Explorer,
Firefox, Safari jne) tekitab ja salvestab kasutaja lõppseadmesse (arvuti, mobiiltelefon, tahvelarvuti)
eesmärgiga tuvastada brauser või sellesse salvestatud teave või seadistused. Küpsiste abil on
veebisaidil võimalik salvestada kasutaja individuaalsed seadistused, ta ära tunda ja vastavalt
reageerida. Küpsiste kasutamise võib keelata või seda võib piirata, kuid küpsisteta ei saa veebisaidi
kõiki funktsioone täielikult kasutada.
Milliseid küpsiseid ja mis eesmärgil me kasutame
Kasutame mitut liiki küpsiseid (püsivad ja seansiküpsised). Täidetavatest funktsioonidest ja
kasutamise eesmärgist olenevalt kasutame tehnilisi ehk vajalikke küpsiseid ja analüütilisi küpsiseid
(statistilistel eesmärkidel). Küpsiseid kasutades töödeldakse veebisaidi külastajate üldist
kasutusajalugu, samuti tuvastatakse veebisaidi talitlusprobleemid ja võimalikud puudused ning
kogutakse statistilisi andmeid veebisaidi külastajate voo, külastajate arvu jms kohta. Samuti
kasutatakse küpsiseid veebisaidi funktsionaalsuse täieliku ja kasutajasõbraliku kasutamise
võimaldamiseks. Üksikasjalik teave iga küpsise kirjelduse (sh kolmandate isikute kaasamise),
kestuse ja eesmärgi kohta on esitatud veebisaidil kasutatavaid küpsiseid käsitlevas teates.
Tehnilised ehk kohustuslikud küpsised
Need küpsised tuvastavad külastaja seadme, kuid ei avalda otseselt seadme kasutaja isikut, samuti
ei kogu ega koonda need küpsised teavet. Ilma nende küpsisteta ei saa veebisaidi kõiki funktsioone
täielikult kasutada , nt ei saa külastajatele pakkuda vajalikku teavet. Nimetatud küpsised
salvestatakse külastaja seadmesse seniks, kuni küpsis on oma funktsiooni ära täitnud. Infoühiskonna
teenuste seaduse kohaselt seadistatakse vajalikud küpsised automaatselt. Kui brauseri tagatavate
funktsioonide kasutamisel valib kasutaja siiski nende keelamise, peab ta arvestama asjaoluga, et
veebisait ei saa täisväärtuslikult töötada.
Analüütilised küpsised
Analüütilised küpsised (ehk statistilistel eesmärkidel kasutatavad küpsised) koguvad teavet selle
kohta, kuidas külastaja veebisaiti kasutab ja tuvastavad sagedamini kasutatavad jaotised, sh
veebisaidi sirvimisel külastaja valitud sisu. Teavet kasutatakse statistilistel eesmärkidel vaid
koondatult ja anonüümselt. See aitab järeldada, mis veebisaidi külastajaid huvitab, kuidas veebisaidi
funktsionaalsust parandada ja kuidas see kasutajasõbralikumaks muuta. Analüütilised küpsised
tuvastavad ainult kasutaja seadme, kuid ei avalda otseselt kasutaja identiteeti. Küpsised
salvestatakse seadmesse statistilistel eesmärkidel alles siis, kui külastaja on teinud nende küpsiste
aktiveerimise toetamiseks vabatahtliku ja sundimatu valiku. Erijuhtudel haldavad teatud analüütilisi
küpsiseid meie juhiste kohaselt ja ainult nimetatud eesmärkidel asjaomased kolmandad isikud
(näiteks Google Inc. loodud Google Analyticsi küpsised). Lisateavet Google Analyticsi teenuse
osutamise tingimuste kohta vt kodulehelt https://www.google.com/analytics/terms/us.html.
Kui kaua küpsiseid säilitatakse
Kui ei ole teisiti sätestatud, säilitatakse küpsiseid seni, kuni viiakse ellu tegevusi, mille jaoks need
koguti. Pärast seda need kustutatakse. Küpsiste säilitamise aeg ehk nende kehtivusaeg on
üksikasjalikult esitatud iga küpsise kirjelduses, mis on esitatud veebisaidil kasutatavaid küpsiseid
käsitlevas teates.
Küpsiste lubamine ja keelamine

Veebisaidi külastamisel kuvatakse teade selle kohta, et veebisaidil kasutatakse küpsiseid. Küpsiste
konkreetse rühma märgistamise või selle hilisema eemaldamise korral on külastajal võimalik
salvestada konkreetsete küpsiste kasutamise kontekstis oma luba või see tühistada. Külastaja võib
igal ajal veebisaidi jaluses oma valikut muuta või piirata küpsiste kasutamist, aktiveerides saidi
„Küpsiste seadistuste“. Vajutades „Lubada valik“ või „Lubada kõik küpsised“, kinnitab külastaja, et on
tutvunud küpsiste kasutustingimustega, sh küpsiseid käsitleva teabega (nende kasutusliigid, eesmärgid, kolmandate poolte kaasamine jne) ning samuti nõustunud küpsiste kasutamise
konkreetsete seadistustega. Külastaja valitud küpsiste seadistused jõustuvad alles siis, kui külastaja
on teinud jaotises „Lubada valik“/„Lubada kõik küpsised“ vabatahtliku ja selge valiku.
Anname teada, et kõikide veebibrauserite turvaseadistustes on võimalik küpsiseid piirata, blokeerida
ja kustutada. Näiteks on seadistustes võimalik märgistada ka valik „Küpsistega mitte nõustuda“.
Külastaja saab oma brauseri seadistusi muuta ka nii, et salvestatud küpsised iga kord brauseri
sulgemisel kustutatakse. Brauseris küpsiste kogumist keelates võib külastaja teabe kogumise ja
kasutamise peatada. Seadistuste muudatused tuleb iga brauseri puhul teha eraldi. TSC täiustab ja
arendab oma tegevust pidevalt. Selle tulemusena võib osutuda vajalikuks need küpsiste kasutamise
tingimused üle vaadata ja neid täiendada. Seetõttu soovitame kasutajal regulaarselt tutvuda küpsiste
kasutamise kehtivate tingimustega.

Kontaktandmed küpsiste kasutamisega seotud küsimuste puhul
Küpsiste kasutamise küsimuste tekkimisel võtke palun TSC-ga ühendust e-posti aadressil
info@etsc.ee; andmekaitse spetsialisti e-posti aadress info@etsc.ee.
Sõnastus on kehtiv seisuga 26. aprill 2021.

