
 

Küpsiste kasutamise põhimõtted 

Kehtivad alates 14.05.2018 

Küpsiste kasutamise põhimõtted on välja töötatud eesmärgil, et anda ülevaade Svea poolt 
kasutavatest küpsistest, samuti, kuidas küpsiste kasutamist kontrollida või need blokeerida.  

Me kasutame küpsiseid, veebimajakaid ja muid sarnaseid lahendusi selleks, et tagada sujuv ja mugav 
kliendikogemus meie veebilehtede ja -teenuste kasutamisel.  

Mis on küpsised? 

Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse arvutisse, telefoni või tahvelarvutisse, kui kasutate 
Svea veebiteenuseid. Need pärinevad üldjuhul meie, kuid vahel harva ka meie partnerite 
veebiserveritest.  

Eristame seansi- ja püsiküpsiseid. Seansiküpsised salvestatakse ajutiselt veebilehe või rakenduse 
kasutamise ajal, kuid need kustutatakse rakenduse või veebilehe sulgemisel. Püsiküpsised jäävad 
arvutisse seniks, kuni need kustutatakse või need aeguvad. Need on küpsised, mis jätavad näiteks 
meelde, kui olete Svea veebilehte varem külastanud ja aitavad veebilehel järgmine kord kiiremini 
avaneda. 

Erinevus on ka esimese ja kolmanda osapoole küpsiste vahel. Esimese osapoole küpsised on loonud 
veebileht, mida külastate, samal ajal kui kolmanda osapoole küpsised loob kolmanda osapoole 
veebileht. 

Veebimajakad on väikesed läbipaistvad pildid, mida kasutatakse veebilehe aktiivsuse mõõtmiseks. 
Neid võib leida ka e-kirjadest.  

Miks küpsiseid kasutatakse? 

Küpsised on mõeldud selleks, et täiustada kasutajakogemust. Need aitavad leida otsitu, muudavad 
veebilehe kasutamise kiiremaks ja salvestavad statistikat meie teenuste kasutamise kohta. Mõned 
küpsised on vajalikud ka meie veebiteenuste toimimiseks.  

Me liigitame küpsiseid järgmiselt: 

• Analüüsiküpsised tagavad meile statistika ja võimaldavad analüüsida, kuidas meie 
veebiteenuseid kasutatakse.  

• Funktsiooniküpsised võimaldavad salvestada sätteid, näiteks keelevalikut. Samuti aitavad 
need teie eest täita andmeid, kui olete eelnevalt andnud loa, et teenus teid mäletaks. 
Funktsiooniküpsised aitavad luua põhifunktsionaalsust, mis tagab meie veebiteenuste kiire ja 
mugava kasutamise.  

• Vajalikud küpsised on vajalikud veebiteenuste toimimiseks. Need sisalduvad muuhulgas ka 
meie makselahendustes. 

• Turvaküpsised on vajalikud selleks, et aidata meil avastada pettusi ning hoida teie andmeid 
turvaliselt ja kaitstuna. 

• Reklaamiküpsised aitavad sihtida asjakohast reklaami meie veebiteenuste kasutajatele. 



 
Küpsiste kirjeldus 

Küpsis Kirjeldus Aegumistähtaeg 

Google doubleclick.net Kasutatakse taasturundamiseks, st teiste 
veebilehtede külastamisel tuletatakse teile meelde 
Svea veebilehe külastamist. 

2 aastat 

Google Analytics Kasutame Google Analyticsit, et näha, kuidas 
külastajad meie veebilehti kasutavad. Salvestatud 
andmeid ei saa kasutada isiku tuvastamiseks, sest 
andmed on täiesti anonüümsed. Teavet kogub ja 

salvestab Google. 

6 kuud 

Svea Ekonomi Kui külastate meie veebilehte, siis salvestame teie 
keele-eelistuse. Ühtlasi salvestame teabe, kas olete 
sisse logitud või mitte. 

1 aasta 

Sotsiaalmeedia 
 
Kui olete külastanud meie veebilehte, siis 
kasutatakse seda küpsist suunatud reklaami 
loomiseks sotsiaalmeedias.  

 

3 kuud 

Mida saate ise teha küpsiste kasutamise haldamiseks? 

Teil on võimalik reguleerida küpsiste kasutamise sätteid oma veebilehitsejas, kust saate küpsiste kohta 
enamasti ka rohkem teavet. Sätted eri brauserites erinevad, kuid pea iga brauser võimaldab 
blokeerimist, piiramist ja kustutamist.  

Tähelepanu! Kui blokeerite või kustutate küpsiseid, siis meie veebiteenused ei pruugi toimida.  

 


