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Kasutame küpsiseid sisu ja reklaamide personaliseerimiseks, sotsiaalmeedia 

funktsioonide tagamiseks ja saidi kasutamise analüüsimiseks. 

Kasutame küpsiseid ja sarnaseid tehnoloogiaid, mis koguvad ja säilitavad teabe sel 

ajal, kui lehitsete. Küpsised on väikesed tekstifailid, mida hoitakse kasutaja 

seadmes. Sarnased tehnoloogiad on näiteks JavaScript, mobiili identifikaatorid ja 

veebimajakad jne. 

Meie veebisaidil võivad küpsiseid paigaldada meie ise ja meie teenuse osutajad või 

kolmandad pooled, nagu näiteks reklaamivõrgustikud, analüüside koostajad ja 

jälgimisteenused ning sotsiaalmeedia teenused. 

Meie veebilehtedel küpsiste haldamine 

Austame teie eelistusi küpsiste osas, mistõttu saate küpsiseid kergelt hallata ja 

blokeerida meie veebisaitidel. Kui keeldute küpsiste kasutamisest, võib see 

mõjutada teie kogemust ja meie teenuste funktsionaalsust. 

Teie veebilehitseja võimaldab teil küpsiseid hallata ja blokeerida. Uurige allolevaid 

linke või teie veebilehtiseja abimenüüd, kui soovite teada saada rohkem üksikasju 

selle kohta, kuidas küpsiseid oma lehitsejas hallata ja blokeerida: 

Küpsiste seaded Internet Exploreris 

Küpsiste seaded Firefoxis 

Küpsiste seaded Chrome'is 

Küpsiste seaded Safaris 

Meie veebisaite skannitakse korrapäraselt ja automaatselt, et hallata küpsiste 

nimekirja, aga ka nende eesmärki ja elutsüklit. See nimekiri on teile kättesaadav 

privaatsuseelistuste keskuses, kus saate hallata ja blokeerida küpsiseid meie saitidel 

(välja arvatud rangelt vajalikud küpsised).  

Küpsiste liigid 

Kasutame küpsiseid sisu ja reklaamide personaliseerimiseks, sotsiaalmeedia 

funktsioonide tagamiseks ja saidi kasutamise analüüsimiseks. Üldjuhul kasutatakse 

järgmist liiki küpsiseid: 

Rangelt vajalikud küpsised 

Need küpsised on vajalikud veebisaidi funktsioneerimiseks ja neid ei saa meie 

süsteemides välja lülitada. Tavaliselt paigutatakse need vastavalt teie tegevusele, 

milleks on teenuste kasutamise soov, nagu näiteks teie privaatsuseelistuste seaded, 

sisselogimine või vormide täitmine. Võite seada oma veebilehitseja neid küpsiseid 

blokeerima või nendest teavitama, kuid mõned saidi osad lakkavad siis toimimast. 

Need küpsised ei säilita isiku tuvastamist võimaldavat teavet. 

https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/en-US/products/firefox/protect-your-privacy/cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri11471/mac


Talitlusküpsised 

Need küpsised võimaldavad meil kokku lugeda külastusi ja liikluse allikaid nii, et 

saaksime mõõta ja parandada oma saidi talitlemise tulemuslikkust. Need aitavad 

meil teada saada, millised lehed on kõige populaarsemad ja millised ei ole üldse 

populaarsed ja näha, kuidas saidile tulijad saidil ringi liiguvad. Need küpsised võime 

paigaldada meie ise või kolmandad pooled. Kui keelate need küpsised, ei saa me 

teada, millal kasutaja on meie saidil käinud, ja me ei saa jälgida selle talitlemist. 

Funktsionaalsed küpsised 

Need küpsised võimaldavad veebisaidil pakkuda paremat funktsionaalsust ja 

personaliseerimist. Neid küpsiseid võime paigaldada meie ise või kolmandad pooled. 

Kui te ei luba neid küpsiseid paigaldada, siis mõned või kõik need teenused ei pruugi 

korralikult toimida. 

Reklaamiküpsised 

Need võime paigaldada meie ise või kolmandad pooled. Ettevõtted võivad kasutada 

neid selleks, et koostada teie huvide profiil ja näidata teile teistel saitidel 

asjakohaseid reklaame. Need ei säilita otseselt isikuandmeid, kuid tuvastavad teie 

veebilehitseja ja internetiseadme. Kui te neid küpsiseid ei luba paigaldada, saate 

vähem suunatud reklaami. 

Sotsiaalmeedia küpsised 

Sotsiaalmeedia teenused kasutavad sotsiaalmeedia küpsiseid kasutaja 

äratundmiseks nii, et saaksite näiteks nupule vajutades jagada artikleid teenuses. 

Need küpsised suudavad jälgida teie veebilehitsejat teistel saitidel ja koostada teie 

huvide profiil. See võib mõjutada teiste veebisaitide sisu, millel käite, ja teile 

kuvatavaid sõnumeid. Kui te neid küpsiseid ei luba, võib juhtuda, et te ei saa neid 

jagamisvahendeid kasutada või te ei näe neid. 

Kuidas me kasutame küpsiseid ja muid tehnoloogiaid 

Küpsised ja sarnased tehnoloogiad võimaldavad meil lugeda meie veebisaitidele 

unikaalseid tulijaid, lugeda teatavaid kasutaja seadme andmeid ja mõnedel juhtudel 

otsustada, millal kasutaja on vaadanud teatavat sisu või avanud teatava e-kirja, 

kombineerida tegevuse andmeid kasutaja profiiliga ja kindlaks määrata IP-aadressi. 

Kui kasutaja on registreeritud meie digiteenuse, nagu näiteks meie mobiilirakendus, 

kasutajaks, võime kombineerida kasutaja poolt teenuse kasutamise kohta kogutud 

andmeid kasutaja poolt meile antud isikuandmetega talle suunatud reklaami ja 

turundusteadete edastamiseks. Kasutame tööriistu nagu Google Analytics, et jälgida 

meie teenuste kasutamist. Saate lisaks lugeda Google’i privaatsuse tagamise kohta. 

Meie teenused võivad sisaldada ka sotsiaalmeedia pistikprogramme (ingl k plugin), 

nagu näiteks Facebooki Like-nupp või Twitteri Like- ja Share-nupp. Kuigi sellised 

sotsiaalmeedia pistikprogrammi nupud võivad olla nähtavad meie teenustes, pärineb 

seotud sisu otse kõnealuselt teenuse osutajalt. Meie teenuses esinevad 

sotsiaalmeedia pistikprogrammid tunnevad ära, kui kasutaja on kõnealusesse 

teenusesse seansiks sisse loginud ja saab siis kasutajale kuvada veebisaidil 



kohandatud sisu sotsiaalmeedia pistikprogrammis. Sotsiaalmeedia teenused, mis 

kasutavad sotsiaalmeedia pistikprogramme, võivad koguda andmeid kasutaja 

külastuse kohta nende kehtiva privaatsuspoliitika kohaselt. 

Lisaks küpsiste kasutamisele meie veebisaitidel, kasutame ka kolmandate poolte 

veebisaitide küpsiseid kasutajatele suunatud reklaamide edastamiseks. Need 

kolmandate poolte veebisaidid teavitavad teid küpsistest oma privaatsusteadetes 

ning teie saate reguleerida küpsiste kasutamist seal. 

Kellel on juurdepääs küpsiste kogutud andmetele? 

Gren ja selle teenuste osutajad pääsevad ligi andmetele kooskõlas Greni  

privaatsusteatega. Kolmandate poolte teenused ja sotsiaalmeedia pistikprogrammid 

võivad koguda andmeid kasutaja külastuse kohta oma vastava kehtiva 

privaatsuspoliitika kohaselt. Leiate nimekirja nendest kolmandatest pooltest küpsiste 

seadistuste alt. 

Küpsiste aegumistähtaeg 

Kasutame seansiküpsiseid, mis kustutatakse pärast seda, kui kasutaja sulgeb 

veebilehitseja. Peale selle kasutame püsiküpsiseid, mis salvestatakse kasutaja 

seadmesse kindlaks määratud ajaks või kuni kasutaja need eemaldab. Küpsise 

aegumise tähtaega saate kontrollida küpsiste haldurist. 

Kontaktandmed ja lisateave 

Greni küpsiste ja sarnaste tehnoloogiate abil kogutud andmete vastutav töötleja on 

see ettevõte, kelle lehekülge külastate. 

Käesolev küpsisepoliitika hõlmab saite gren.com, gren.ee, gren.lv, gren.lt. 


