
Küpsiste kasutamise põhimõtted 
 

Selle tagamiseks, et saaksite meie veebilehe www.home3.ee või meie rakenduse 

(„Veebileht“) külastamisel parima teenuse ja kõige asjakohasema teabe, kogume Teie kohta 

küpsiste, veebijälgimise ja muude samalaadsete tehnoloogiate abil andmeid ja teavet. Nende 

tehnoloogiate kasutamine võimaldab meil (ja teistel, volitatud kolmandatel isikutel) pakkuda 

Teile meie Veebilehe külastamisel ja Home3 teenuste („Teenused“) kasutamisel 

isikupärastatud kogemust. Samuti võimaldab see meie Teenust paremaks teha ja tagada, et 

leiate lihtsasti, mida otsite. Tahame, et mõistaksite, kuidas me selliseid tehnoloogiaid 

kasutame, seepärast selgitame oma Küpsiste kasutamise põhimõtetes, milliseid küpsiseid, 

veebijälgimist või samalaadseid tehnoloogiaid kasutame, kuidas need toimivad ja millised on 

Teie valikud nende kasutamisel. 

Mis on küpsised? 

Küpsised on väikesed andmeplokid, mille veebiserver Teie brauserile saadab ja mida Teie 

arvutis hoitakse, et Veebileht Teie arvuti ära tunneks. Küpsiseid on kahte tüüpi: püsiküpsised 

ja ajutised küpsised (niinimetatud seansiküpsised). Püsiküpsised salvestatakse pikemaks ajaks 

failina Teie arvutisse või mobiilsideseadmesse. Seansiküpsised saadetakse ajutiselt Teie 

arvutisse, kui meie Veebilehte külastate, kuid lehe sulgemisel need küpsised kustuvad, st neid 

ei salvestata püsivalt Teie seadmesse. Enamik firmasid kasutavad oma veebilehtedel 

küpsiseid, et nende kasutust paremaks teha. Küpsised ei saa Teie faile kahjustada ega 

suurenda viiruste ohtu Teie arvutis. 

Meie ja meie teenusepakkujad võime kasutada järgmisi küpsiste tüüpe: 

Absoluutselt vajalikud küpsised: need küpsised on meile absoluutselt vajalikud, et meie 

Veebilehte käigus hoida. Näiteks kasutame neid küpsiseid Veebilehe külastajate 

autentimiseks ja tuvastamiseks, et neile oma Teenust osutada. Ilma nende küpsisteta ei 

tunneks me Teid ära ja Te ei saaks meie Teenustele juurdepääsu. Samuti aitavad need 

küpsised meil järgida meie Üldtingimusi ja tagada meie teenuste turvalisuse. 

Sooritusküpsised ja funktsiooniküpsised: need küpsised ei ole absoluutselt vajalikud, kuid 

võimaldavad meil teha Teie Home3 kogemus isikupärasemaks. Näiteks võimaldavad need 

meil Teie eelistusi meelde jätta, nii et Te ei pea avaldama andmeid, mida olete juba meile 

andnud, näiteks meie Teenustele registreerumisel. Samuti kogume nende küpsiste abil teavet 

külastajate tegevuse kohta meie teenuste kasutamisel (näiteks populaarsed lehed, 

vaatamiste korrapärad ja viidetele vajutamiste määr), et oskaksime oma Veebilehte ja 

Teenuseid paremaks muuta ja turu-uuringuid teha. Kui otsustate need küpsised kustutada, 

siis on meie teenused Teie jaoks piiratud toimega. 



Reklaamiküpsised: need küpsised sisaldavad teavet selle kohta, kuidas Te olete kasutanud 

meie veebilehte ja teisi veebilehti, näiteks milliseid lehti Te olete külastanud ja millistele 

reklaamidele vajutanud, et saaksime esitada Teile kõige sobivamaid reklaame, nii meie kui 

teiste veebilehtedel. Neid reklaame nimetatakse „huvidel põhinevaks reklaamiks“. Paljud 

neist reklaamiküpsistest kuuluvad meie teenusepakkujatele. 

Mis on veebijälgimise mehhanismid? 

Selle tagamiseks, et saaksime teenust täiustada ja teile kõige sobivamat sisu pakkuda, 

kasutame ka veebijälgimist, mis salvestab veebis teavet teie tegevuse kohta. Saame teavet 

sirvitud, vaadatud sisu ja sellega seotud vaatamise kvaliteedi kohta ning selle põhjal 

kohandame pakkumist ja parandame kasutajakogemust. Veebijälgimine võimaldab meil 

salvestada teavet mitte ainult brauseris (küpsistena), vaid ka koguda teavet mobiili- ja 

nutitelerirakendustest, mis ei toeta otse küpsiseid. Kuna need töötavad sarnaselt küpsistega, 

siis küpsistest rääkides, peame silmas küpsiseid, veebijälgimist ja sarnaseid tehnoloogiaid. 

Kuidas on teiste jälgimistehnoloogiatega, näiteks veebimajakatega? 

Küpsised ja veebijälgimise mehhanismid ei ole ainus viis veebisaidi külastajate tuvastamiseks 

või jälgimiseks. Me võime aeg-ajalt kasutada muid sarnaseid tehnoloogiaid, nagu 

veebimajakad (mõnikord nimetatakse ka "jälgimispiksliteks" või "selgeteks gifideks"). Need on 

väikesed graafikafailid, mis sisaldavad unikaalset identifikaatorit, mis võimaldab meil ära 

tunda, kui keegi on külastanud meie veebisaite või avanud kirja, mille oleme saatnud. 

Eesmärgid, mille jaoks me kasutame teisi jälgimistehnoloogiaid, on üldiselt samasugused kui 

küpsised, nagu on kirjeldatud käesolevas Küpsiste kasutamise põhimõtetes. Paljudel juhtudel 

sõltuvad need tehnoloogiad küpsistest, et korralikult toimida, seega, kui küpsistest keelduda, 

kahjustab see ka teiste jälgimistehnoloogiate toimimist. Käesolevates küpsiste kasutamise 

põhimõtetes kirjeldatud küpsiste alla kuuluvad ka veebimajakad. 

Kuidas me küpsiseid kasutame? 

Me kasutame küpsiseid, et teha Veebileht kasutajasõbralikumaks ja esitada Teile 

isikupäraseid soovitusi. Samuti kasutame mitmeid volitatud kolmandaid isikuid, kes meie 

Veebilehel meie eest küpsiseid rakendavad, et oma teenuseid osutada. 

Võime kasutada ka seansiküpsiseid, mis võimaldavad meil saata andmeid ühelt meie 

veebilehe alalehelt teisele, ilma et peaksite andmeid uuesti sisestama. 

Samas kasutame mitmel viisil ka püsiküpsiseid, näiteks nii: 

• et võimaldada Teil liikuda meie veebilehe alalehtede vahel ja leida teavet ilma 

vajaduseta andmeid uuesti sisestada, samuti selleks, et saaksite liikuda Home3 ja 



teiste Bite grupi siseste valitud veebilehtede vahel. Seda nimetatakse „ühiseks sisse 

logimiseks“; 

• et aidata meil Teid tuvastada, kui järgmine kord meie veebilehele teenust kasutama 

tulete; 

• et anda Teile juurdepääs salvestatud andmetele; 

• et saaksime soovitada Teile ka teisi filme, teleseeriale ja spordisaateid, mis Teie 

huvidega sobituvad; 

• et aru saada, kas me pakume Teile hea kvaliteediga videoteenust; ning 

• kindlustamaks, et Te ei pea kliendiuuringu ankeeti mitu korda täitma. 

Meie (ja meie poolt volitatud kolmandad isikud) võime kasutada mitte-isikuandmeid nii 

püsiküpsistest kui seansiküpsistest järgnevatel statistilistel eesmärkidel: 

• et teha kindaks, millised on Veebilehe kõige populaarsemad osad; 

• et jälgida teenuste ja Veebilehe kasutust (sagedust ja kestusi); 

• et anda kolmandatele isikutele anonüümset teavet, et nad saaksid Teile sobivamat 

reklaami esitada; 

• et jälgida, millised tooted müüvad kõige paremini; 

• et selgitada välja, kui sageli Teie ja teised kasutajad Veebilehte külastavad ja tooteid 

ostavad; 

• et korraldada kliendiuuringuid, et teha Teie kogemus Veebilehe ja meiega paremaks. 

Milliseid küpsiseid me kasutame? 

 

Parameeter Säilitustähtaeg Kirjeldus 

ui-cookie-redgalaxy 1 aasta 
kinnitamaks, et kasutajat on küpsiste kasutamisest 
teavitatud, kuvame ekraanil küpsiste kasutamise 

teavituse, kui küpsist pole juba seatud 

ui-gdpr-go3-ts 1 aasta 
kinnitamaks, et kasutaja nägi andmekaitse teavet, 

kuvame hüpikmenüü GDPR-TEATIS, kui küpsist pole 
juba seatud 

JSESSIONID 
aegub koos 

brauseri seansiga 
seansi ID, mida taustprogramm kasutab kasutaja 

sisselogimiseks 

uid 
aegub koos 

brauseri seansiga 
kasutaja kordumatu seadme ID, selle saatmiseks 

iPressole, et aidata kasutaja ära tunda 

sso_remember_me 10 aastat 
kasutatakse kasutaja automaatseks sisselogimiseks, 

kui kasutaja märgib sisselogimisvormil "Jäta mind 
meelde" 

__ipcan 1 aasta iPresso anonüümne kontaktituvastus 



_contact 2 aastat 
sisaldab iPressos jälgitava kontakti krüptitud 

identifikaatorit 

inquiryfill 2 aastat sisaldab teavet küsitluse täitmise kohta 

ll starting with __ga 2 aastat lisas Google Analytics 

 

Kolmandate osapoolte küpsised 

Google Analytics on kasutusel analüüsivahendi jaoks. Lähema teabe saamiseks 

külastage http://www.google.co.uk/analytics/. Väljalülitamise kohta 

lugege https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

Google Analytics-t kasutatakse ka veebiliikluse ja selle allikate kohta statistika koostamiseks 

ning teisenduste ja skaalade mõõtmiseks. Väljalülitamise kohta 

lugege https://support.google.com/analytics/answer/181881. 

iPresso Marketing Automation-t kasutatakse sisu kvaliteetsuse teabe kogumiseks, mis aitab 

parandada Teenust ja kasutusharjumusi, samuti asjakohasema sisu pakkumiseks. 

Kuidas küpsiseid kustutada? 

Te võite valida, kas tahate nõustuda küpsiste kasutusega või mitte. Kui tahate teada, millal 

Teie arvuti küpsise saab, siis võite seada oma brauseri Teid sellest teavitama. Nii on Teil 

võimalik küpsiseid vastavalt soovile aktsepteerida või tagasi lükata. Külastage 

veebilehte http://aboutcookies.org/, kui tahate teada, kuidas seda valikut aktiveerida. Pidage 

silmas, et muutused Teie brauseri seadistustes, millega küpsiste kasutamine keelatakse, 

võivad takistada meie Veebilehe mõningate osade, näiteks sisse logimise ja sisu vaatamise 

korrektset toimimist. 

Küpsiste kohta lähema teabe saamiseks võite külastada ka veebilehte www.pts.se/cookies. 

Kontakt 

Küsimused, kommentaarid ja päringud seoses käesolevate Küpsiste kasutamise põhimõtetega 

saatke palun e-posti aadressile andmekaitse@tv3.ee 

Vaadake meie Privaatsuspõhimõtteid, et teada saada, kuidas me isikuandmeid kogume, 

kasutame ja kaitseme, ning vaadake ka meie Üldtingimusi. 

Käesolevaid Küpsiste kasutamise põhimõtteid uuendati viimati 23. november 2019. 
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