Teave küpsiste kohta
Küpsised ja muud sarnased tehnoloogilised vahendid
Duroc Machine Tool kasutab küpsiseid ja muid sarnaseid vahendeid (ühise nimetusega “küpsised”)
oma veebisaidil ja teenustes selleks, et pakkuda teile paremat kasutuskogemust. Küpsiste abil saame
muuta oma teenused lihtsamaks ja teile paremini kohandatuks (näiteks sisselogimisega seoses).
Allpool selgitame, kuidas me küpsiseid kasutame ja milliseid valikuid te ise küpsiste osas teha saate.
Mida küpsised endast kujutavad?
Küpsised on väikesed tekstifailid, mis sisaldavad kasutaja arvutist või muust meie veebisaidi
külastamiseks kasutatud seadmest salvestatud teavet. Küpsised saadetakse teele kas meie enda või
meie partnerite veebiserveritest ning salvestatakse teie seadmesse. Küpsiseid on vaja selleks, et
muuta veebisaitide kasutamine tõhusamaks (näiteks lihtsustades sisselogimist), aga ka selleks, et
edastada saidi omanikule teavet saidi kasutamise kohta.
Duroc Machine Tool kasutatavate küpsiste tüübid
• Seansiküpsised – ajutised küpsised, mis kustutatakse kohe pärast seda, kui veebilehitseja või
rakenduse sulgete. Seansiküpsiseid kasutame selleks, et teha kindlaks, millist keelt te
veebisaidi külastajana eelistate.
• Püsiküpsised – küpsised, mis jäävad teie arvutisse seniks, kuni need ise eemaldate või need
aeguvad. See, kui pikaks ajaks püsiküpsis teie arvutisse salvestatakse, oleneb konkreetse
küpsise elueast ja teie veebilehitseja seadistusest. Püsiküpsiseid kasutatakse muu hulgas
selleks, et lihtsustada sisselogimist.
• Esimese osapoole küpsised (autoriküpsised) – küpsised, mille oleme ise oma veebisaidile
pannud.
• Kolmanda osapoole küpsised (võõrküpsised) – mingile muule veebisaidile kui sellele, mida
külastate, kuuluvad küpsised. Seda tüüpi küpsiseid võivad kasutada kolmandad osapooled, et
näha teie veebikülastuste ajalugu, näiteks statistilisi andmeid.
Miks me küpsiseid kasutame?
Me kasutame küpsiseid mitmel põhjusel. Enamik küpsiseid, mida kasutame, aitavad parandada teile
osutatavaid teenuseid. Üks osa küpsiseid on teenuste toimimiseks hädavajalikud, seevastu teised on
olemas lihtsalt selleks, et muuta teenused teie jaoks mugavamaks. Üldjoontes liigitame küpsised
nende kasutusviisi põhjal järgmiselt.
•
•
•

•

Kohustuslikud küpsised – neid on vaja selleks, et saaksime osutada oma põhiteenuseid
(näiteks võimaldada sisselogimist); ilma nendeta meie teenused ei toimiks.
Analüütilised küpsised – need annavad kõikehõlmavat teavet selle kohta, kuidas te meie
teenuseid kasutate; iIma nendeta ei toimiks meie teenused kuigi hästi.
Funktsiooniküpsised – need võimaldavad meil salvestada kasutaja tehtud valikuid (näiteks
keelevalik, väljade eeltäitmine teie esitatud teabega); ilma seda tüüpi küpsisteta ei saaks me
oma teenuseid teie soovidele vastavaks kohandada. Need küpsised on olulised sellepärast, et
võimaldavad meil pakutavate teenuste kasutamise teie jaoks võimalikult lihtsaks muuta.
Turvalisuse küpsised – need muudavad meie teenused turvaliseks ja teie andmed korralikult
hoituks, aidates meil kindlaks teha pettusi ja teie andmeid kaitsta. Kuna turvalisuse tagamine
on meie teenuste puhul olulisel kohal, siis on ka need küpsised hädavajalikud.
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Kuidas te saate meie küpsiste kasutamist mõjutada?
Teie veebilehitseja või seade, mida kasutate, võimaldab teil üldjuhul küpsiste kasutamise seadeid
muuta. Küpsiseseadete reguleerimiseks avage oma veebilehitseja või seadme seadete menüü. Selle
kaudu saate ise valida näiteks seda, kas tahate kõik küpsised blokeerida, lubada üksnes esimese
osapoole küpsised või lasta küpsised veebilehitseja sulgedes kustutada.
Pange tähele, et osa meie teenuseid ei pruugi pärast küpsiste blokeerimist või kustutamist olla enam
kättesaadavad.
Küpsiste kasutamise põhimõtete muutmine
Duroc Machine Tool võib siinseid põhimõtteid muuta, avalikustades muudatused oma veebisaidil. Kui
vajame teie heakskiitu, siis küsime seda järgmisel korral, kui meie saiti külastate.
Viimati muudetud 31.05.2018.
Kuidas meiega ühendust võtta?
Meie kohta lisateabe saamiseks külastage veebisaiti www.durocmachinetool.ee

