www.onninen.ee küpsisepoliitika
Käesolev küpsisepoliitika kehtib lisaks privaatsuspoliitikale. Meie privaatsuspoliitika
käsitleb seda, kuidas me kogume ja edastame andmeid ja poliitika on kättesaadav siit.
Küpsisepoliitika kehtib AS ONNINEN (edaspidi ONNINEN) veebilehel
www.onninen.ee (edaspidi Veebileht) olevate küpsiste suhtes.

Mis on küpsised?
Küpsised on tekstifailid, mis sisaldavad väikestes kogustes infot, mis saadetakse teie
veebilehitsejasse ja salvestatakse teie arvutis, mobiiltelefonis või muus seadmes, kui te
veebilehte külastate. Küpsised saadavad info tagasi veebilehele iga kord, kui te lehte
uuesti külastate.

Mis liiki küpsiseid me kasutame?
Hädavajalikud küpsised
Küpsised on vältimatult vajalikud veebilehel ringiliikumiseks ja selle funktsioonide
kasutamiseks.
Funktsionaalsed küpsised
Funktsionaalsed küpsised salvestavad teavet teie tehtud valikute kohta ja lubavad
kohandada veebilehe vastavalt teie vajadustele. ONNINEN kasutab funktsionaalseid
küpsiseid, et jätta meelde teie tehtud valikud, nagu näiteks keele-eelistus, riigi
asukoht või muud veebisätted ja pakkuda isikupärastatud või laiendatud funktsioone
nii, et kui te järgmisel korral veebilehte külastate, siis te ei pea kogu seda teavet uuesti
sisestama. Nii näiteks suudab ONNINEN lugeda teie veebilehitseja sätteid nii, et meie
veebileht kuvatakse teie ekraanil õigesti. Kui te funktsionaalsed küpsised kustutate,
siis ei säili teie valitud eelistused ega sätted järgmisteks külastuskordadeks.
Statistilised / Toimivusküpsised
ONNINEN kasutab neid küpsiseid selleks, et koguda teavet selle kohta, kuidas
külastajad meie veebilehte kasutavad. See statistika annab meile teavet selle kohta,
kuidas meie veebilehti külastatakse, kus veedavad meie veebilehe külastajad kõige
rohkem aega, kui sageli lehte või selle osa vaadatakse. See võimaldab meil teha lehe
ülesehituse, lehel liikumise ja selle sisu võimalikult kasutajasõbralikuks. ONNINEN
suudab jälgida seda, kas te kogete veebilehel vigu ning teha kindlaks, milliseid
veebilehe osi tuleb kohandada.
Reklaamiküpsised
Neid küpsiseid kasutatakse eesmärgil aidata mõõta reklaamikampaaniate
kohalejõudmist ja toimivust ning piirata seda, mitu korda te reklaami näete.
Kolmandate osapoolte reklaamiküpsiseid võivad teie arvutisse salvestada
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kolmandatest osapooltest reklaamiandjad, reklaamivõrgustikud, andmevahetuse,
turundusanalüütika ja muude teenuste pakkujad.
Eriliiki küpsiste kasutamine
[…]
Nimetus

Otstarve

Säilitamistähtaeg

cmp

See küpsis on vajalik kliendi nõusoleku andmete salvestamiseks.

12 kuud

JSESSIONID

JSESSIONID küpsist kasutatakse seansi identifikaatori salvestamiseks,
et New Relic saaks jälgida seansside arvu rakenduse jaoks. Küpsise
väärtuse genereerib Jetty.

Seanss

NRAGENT

NRAGENT küpsis määratakse ainult siis, kui kasutate brauseri
agendiversiooni v443 või vanemat. See luuakse siis, kui New Relic'i
koguja määrab lõppkasutajale identifikaatori.
Lõppkasutaja näitajad edastatakse New Relic'i kogujatele läbi
brauseri JSONP päringu (skripti hankimisel). Tagastatud JavaScript
sisaldab üleskutset määrata loaidentifikaator, mis kirjutatakse
küpsisesse järgmisel navigeerimisel (lehe mahalaadimisel). Sellega
Seanss
saavutatakse domeenidevaheline suhtlus New Relic'i koguja ja New
Relic'i agendi vahel. Seda küpsist kasutatakse suhtlemiseks
lõppkasutaja näitajaid koondava New Relic'i koguja ja seotud
veebirakenduses töötava(te) agendi(te) vahel. Identifikaator tuvastab
ja korreleerib rakenduse tasandi tehingu jäljed vastavate brauseri
jälgedega.

NREUM

See küpsis luuakse vaid brauserites, mis ei toeta Navigation Timing
API-d. Kui brauser toetab Navigation Timing API-d, saab
navigeerimise algusaja määramiseks kasutada algupärast liidest.
Mozilla Firefoxi versioon 7 või uuem toetab Navigation Timing API-d.
Firefoxi varases Navigation Timing API rakenduses esineb viga ja
brauseri jälgimine toimub selle küpsise abil.

Seanss

Rollbar pakub arendajatele reaalajas vigade jälgimise ja
korrigeerimise tööriistu. Toetatud on JavaScript, PHP, Ruby, Python,
Node.js, Android, iOS, Apex ja muud programmeerimiskeeled.
_ga
_gac_<property-id>

_gat
_gid
AMP_TOKEN
1P_JAR

Kasutatakse kasutajate eristamiseks.
2 aastat
Sisaldab kampaaniaga seotud teavet kasutaja jaoks. Kui olete sidunud
oma Google Analytics'i ja Google Ads'i kontod, loevad Google Ads
90 päeva
veebisaidi konversiooni sildid seda küpsist, juhul kui te sellest ei
loobu. Täiendav teave.
Kasutatakse taotluse sageduse ahendamiseks. Kui Google Analytics
on kasutusele võetud Google Tag Manageri kaudu, saab selle küpsise
nimeks _ dc_gtm_ <property- id>.
Kasutatakse kasutajate eristamiseks.
Sisaldab luba, mida saab kasutada Client ID hankimiseks AMP Client
ID teenusest. Muud võimalikud väärtused viitavad loobumisele,
täitmisnõudele või tõrkele Client ID hankimisel AMP Client ID
teenusest.
Neid küpsiseid kasutatakse veebisaidi statistika kogumiseks ja
konversioonimäärade jälgimiseks.
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1 minut
24 tundi
30 sekundit kuni
1 aasta

1 kuu

ANID
IDE
_gads

Kasutatakse Google'i reklaamide kuvamiseks väljaspool Google'i
veebisaite.
Kasutatakse Google'i reklaamide kuvamiseks väljaspool Google'i
veebisaite.
Võimaldab veebisaitidel näidata Google'i reklaame, sealhulgas
isikupärastatud reklaame.

13 või 24 kuud
14 või 24 kuud
13 kuud

_gcl_

Kasutatakse külastatud veebisaidil reklaamide ja kampaaniate
toimivuse ning konversioonimäärade mõõtmiseks.

90 päeva

1P_JAR

Neid küpsiseid kasutatakse veebisaidi statistika kogumiseks ja
konversioonimäärade jälgimiseks.

1 kuu

ANID

Kasutatakse Google'i reklaamide kuvamiseks väljaspool Google'i
veebisaite.

14 või 24 kuud

DSID

Kasutatakse sisse logitud kasutaja tuvastamiseks Google'i välistel
veebisaitidel ja selleks, et jätta meelde kas kasutaja on andnud
nõusoleku reklaamide isikupärastamiseks.

2 nädalat

IDE

Kasutatakse Google'i reklaamide kuvamiseks väljaspool Google'i
veebisaite.

14 või 24 kuud

VISITOR_INFO1_LIVE Kasutatakse asjakohaste reklaamide kuvamiseks Youtube'is.

6 kuud

auth

Kasutatakse kasutaja autentimiseks Onninen'i veebisaidil.

24 tundi sisse
loginud kasutaja, 5 aastat
anonüümse
kasutaja puhul

cnots

Kasutatakse Onninen'i varasema küpsiste bänneri kuvamiseks.

10 aastat

sid

Kasutatakse veebisaidi funktsioonide jaoks.

10 aastat

Kuidas küpsiseid hallata?
Küpsiseid saab hallata ja/või kustutada vastavalt oma eelistustele. Te võite oma
arvutisse salvestatud küpsised ära kustutada ja enamikke veebilehitsejaid saab
seadistada nii, et küpsiseid ei salvestata. Palume tähele panna, et kui te küpsised ära
keelate, siis te võite jääda ilma ka võimalusest kasutada paljusid funktsioone, mis on
vajalikud veebilehe nõuetekohaseks toimimiseks. Kui te vajate täiendavat teavet
küpsiste kohta, siis külastage lehte www.allaboutcookies.org, et saada üksikasjalikku
ja sõltumatut teavet selle kohta, kuidas küpsised oma veebilehitseja eelistustes ära
keelata ja kuidas kustutada küpsiseid, mis on juba teie arvutisse salvestatud. Küpsiste
eemaldamiseks oma mobiiltelefonist lugege oma telefoni kasutusjuhendit.

Kehtivus ja muutmine
Küpsisepoliitika kehtib alates 08.2019. Kui me küpsisepoliitikat muudame, siis
avaldame selle uuendatud versiooni oma veebilehel. Küpsisepoliitika muudatused ja
täiendused jõustuvad hetkest, mil me need oma veebilehel avaldame.
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