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PRIVAATSUSPOLIITIKA 

 

Käesolev privaatsuspoliitika annab ülevaate Prudentia Advisory OÜ (edaspidi meie või 
Prudentia) andmetöötluspõhimõtetest. Siit leiate, kuidas me töötleme oma partnerite, 
klientide ja meie veebisaidi ja muude turunduskanalite külastajate isikuandmeid. Meie 
eesmärk on olla isikuandmete töötlemisel usaldusväärne ja läbipaistev. 

 

 

Definitsioonide alt 
leiate 
privaatsuspoliitikas 
sageli kasutatavate 

terminite 
tähendused. 

 

1. MÄÄRATLUSED 

1.1 Andmesubjekt / teie tähendab füüsilist isikut, kelle kohta meil on teavet või teavet, 
mida saab kasutada füüsilise isiku tuvastamiseks (sh meie kliendid ja nende esindajad, 
külastajad, meie töötajad ja praktikandid jne). 

1.2 Privaatsuspoliitika tähendab seda teksti, mis sätestab meie isikuandmete töötlemise 
põhimõtted. 

1.3 Klient on füüsiline või juriidiline isik, kes on ostnud või avaldanud soovi osta meie 
tooteid ja/või teenuseid. Käesoleva privaatsuspoliitika tähenduses, laienevad 
klientidega seotud tingimused ka meie töötajatele. 

1.4 Leping on meie ja Kliendi vahel sõlmitud teenuse-/müügi- või muu leping, sh. 
tüüptingimused ja muud kohaldatavad protseduurid ja poliitikad. Leping võib olla ka 
tööleping meie ja meie töötajate vahel. 

1.5 Veebileht tähendab eelkõige meie veebisaiti https://www.prudentia.ee/ / , aga ka 
meie sotsiaalmeedia lehti. Pange tähele, et veebisaidil jagatud linke reguleerivad 
nende vastavate teenusepakkujate/isikute privaatsustingimused. Andmesubjekti poolt 
meie sotsiaalmeedias avaldatud isikuandmete töötlemisele kehtivad nii 
privaatsuspoliitika (meie Töötlemise kohta) kui ka vastava sotsiaalmeedia platvormi 
tingimused. 

1.6 Külastaja tähendab isikut, kes kasutab Veebilehte. 

1.7 Teenused on teenused ja tooted, mida pakume seoses konsultatsioonide, analüüside 
tegemise, aga ka avaldamisteenustega (nt TOP101, TopTech). 

1.8 Küpsised on andmefailid, mis salvestatakse Veebilehe külastaja seadmesse ja mis 
võimaldavad Veebilehe toimimist ja mitmesuguseid muid funktsioone. 

Isikuandmete valdkonna mõisteid kasutatakse Privaatsuspoliitikas nii nagu need on määratletud 
EL -i isikuandmete kaitse üldmääruses ( 2016/679 ). 

 

Üldtingimustest 

leiate teavet selle 
kohta, kes on 
isikuandmete 
vastutav töötleja, 
millal 
Privaatsuspoliitika 
kehtib ja kuidas 
meiega ühendust 
võtta. 

2. ÜLDTINGIMUSED JA KONTAKT  

2.1 Prudentia Advisory OÜ on juriidiline isik, registrikood 10510280, asukohaga Liivalaia tn 
13, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10118. Töötleme teie isikuandmeid 
vastutava töötlejana, nt kui külastate meie Veebilehte või olete meie töötaja. 

2.2  Olukorras, kus meie teenuseid osutatakse koostöös teiste isikutega, oleme meie 
isikuandmete vastutavaks töötlejaks, kui meie vastavaid teenuseid osutame, st kogume 
andmeid konsultatsiooni või analüüsi võimaldamiseks. 

2.3 Privaatsuspoliitika kehtib Andmesubjektidele ning kõik meie töötajad ja 
koostööpartnerid, kes meie valduses olevate isikuandmetega kokku puutuvad, 
juhinduvad Privaatsuspoliitikas toodud õigustest ja kohustustest. 

2.4 Me ei töötle teadlikult alaealiste isikuandmeid. 

2.5 Kui teil on küsimusi isikuandmete töötlemise kohta, võite meiega ühendust võtta, 
kirjutades meile aadressil: [prudentia@prudentia.ee]. Teie isikuandmetega seotud 
õiguste teostamiseks võime küsida digitaalselt allkirjastatud avaldust (või muul viisil teie 
isikut tõendada). Isikuandmetega seotud päringutele vastame 30 päeva jooksul pärast 
nende saamist. 

https://auve.tech/
https://auve.tech/
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
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Siit leiate 
põhimõtted, mida me 
teie isikuandmete 
töötlemisel alati 
jälgime ja järgime. 

3. PÕHIMÕTTED 

3.1 Meie eesmärk on töödelda isikuandmeid vastutustundlikult ja läbipaistvalt ning olla 
valmis tõendama isikuandmete töötlemise vastavust seatud eesmärkidele ja kehtivale 
andmekaitseregulatsioonile. 

3.2 Kõik meie isikuandmete töötlemisega seotud protsessid, juhised ja töötlemistoimingud 
põhinevad järgmistel põhimõtetel: seaduslikkus, õiglus, läbipaistvus, eesmärgipärasus, 
minimeerimine, täpsus, säilitamise piirangud, terviklikkus, konfidentsiaalsus ning 
vaikimisi ja kavandatud andmekaitse. 

 

Siit leiate teavet 
kogutavate 
isikuandmete 
kategooriate kohta. 

4. ISIKUANDMETE KATEGOORIAD JA ISIKUANDMETE KOGUMINE 

4.1 Üldreeglina kogume ja töötleme järgmist tüüpi isikuandmeid: 
 Andmesubjekti poolt meile avaldatud isikuandmed (nt kui Te võtate meiega 
ühendust); 

 Isikuandmed, mis tulenevad regulaarsest suhtlusest Andmesubjektiga; 
 Andmesubjekti poolt selgelt avaldatud isikuandmed (nt kui Te kommenteerite meie 
sotsiaalmeedias); 

 Teenuste kasutamisest tulenevad isikuandmed; 
 Veebilehe külastamisest ja kasutamisest tulenevad isikuandmed; 
 Kolmandatelt isikutelt saadud isikuandmed; 
 Meie poolt loodud ja kombineeritud isikuandmed (nt e-kirjavahetus Kliendisuhte 
raames või tellimuste ajaloo loend); 

 Meie töötajate ja meie vabade töökohtade kandidaatide isikuandmed. 

 

Siit leiate teavet 
selle kohta, millistel 
eesmärkidel ja 
põhjustel võime teie 
isikuandmeid 
töödelda. 

 

5. TÖÖTLEMISE EESMÄRGID, PÕHJUSED JA TEGEVUSED 

Töötleme isikuandmeid kooskõlas andmekaitseregulatsioonidega ja ainult siis, kui meil on 
töötlemiseks alus. Töötlemise alused, mida me kasutame, on: 

5.1 Nõusolek. Nõusoleku alusel töötleme isikuandmeid täpselt nendes piirides, ulatuses ja 
eesmärkidel, milleks Andmesubjekt on meile nõusoleku andnud. Andmesubjekti nõusolek 
meile on vabatahtlik, konkreetne, informeeritud ja üheselt mõistetav, näiteks märkides 
Veebilehel vastava linnukese. Näiteks võime nõusoleku alusel saata turundussõnumeid. 
Nõusolekut võib väljendada ka selge toiminguga, näiteks võib Andmesubjekt oma 
äranägemise järgi saata päringuid, mille puhul töötleme tema andmeid, et neile vastata 
ja teenuseid pakkuda. 

5.2 Lepingu sõlmimisel ja täitmisel võime töödelda isikuandmeid järgmistel eesmärkidel: 
 rakendada meetmeid Andmesubjekti nõudmisel enne Lepingu sõlmimist; 
 Kliendi tuvastamiseks hoolsuskohustusega nõutavas ulatuses; 
 meie Teenuste osutamisel Kliendi ees võetud kohustuste täitmine, sh. tooteinfo, 
vajadusel tarneinfo jne; 

 Kliendiga suhtlemine;  
 maksekohustuse täitmise tagamine; 
 nõuete esitamine, realiseerimine ja kaitsmine. 

5.3 Töölepingu sõlmimisel hõlmab tööle kandideerija isikuandmete töötlemine lepingu 
sõlmimise ja õigustatud huvi alusel: 

 tööle kandideerija poolt esitatavate andmete töötlemine töölepingu sõlmimiseks; 
 tööle kandideerija poolt referendiks märgitud isikult saadud isikuandmete 
töötlemine;  

 riiklikest andmekogudest ja registritest ning avalikust (sotsiaal)meediast kogutud 
isikuandmete töötlemine. 

Juhul, kui tööle kandideerijaga töölepingut ei sõlmita, säilitame töölepingu sõlmimiseks 
kogutud isikuandmeid 12 kuud, et sobiva ametikoha vabanemisel teha tööle 
kandideerijale tööpakkumine. Kui tööle kandideerimisest on möödunud kaks aastat, 
kustutatakse väljavalituks mitte osutunud kandideerija Isikuandmed. 

5.4 Õigustatud huvi. Õigustatud huvi tähendab meie huvi oma ettevõtet hallata ja juhtida 
ning võimaldada meil pakkuda turul parimaid võimalikke teenuseid. Juhul, kui kasutame 
õigustatud huvi, oleme eelnevalt hinnanud teie ja meie huve. Võime teie isikuandmeid 
töödelda õigustatud huvi alusel järgmistel eesmärkidel: 

 Klientide (ka potentsiaalsete Klientide) ja nende andmebaaside haldamine ja 
analüüsimine avalike TOPide tegemiseks, uudiste loomiseks sektori kohta; samuti 
turundustegevuseks, et parandada Teenuste kättesaadavust, valikut ja kvaliteeti;  

 parema kasutajakogemuse, kvaliteetsemate teenuste ja erinevate kanalite 
toimimise tagamine; võime analüüsida meie veebisaidi, sotsiaalmeedia lehtede ja 
muude müügikanalite ja teenuste kasutamisel kogutud identifikaatoreid ja 
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isikuandmeid ning koguda statistikat külastajate ja klientide kohta; 
 kampaaniate korraldamine, sh. isikupärastatud ja suunatud kampaaniate 
korraldamine. Kampaaniate tingimused on välja toodud eraldi; 

 turunduspakkumiste saatmine Klientidele või potentsiaalsele Kliendile, kui vastav 
isik on varem ostnud sarnase toote või teenuse. Sel juhul on isikule alati tagatud 
lihtne võimalus suhtlusest loobuda ning oleme arvestanud enda ja Kliendi huvidega; 

 rahulolu, sh. kliendirahulolu uuringute läbiviimine ja läbiviidud turundustegevuste 
tulemuslikkuse mõõtmine; 

 salvestiste tegemine; võime salvestada sõnumeid ja korraldusi, mis on antud nii meie 
ruumides kui ka sidevahendeid (e-post, telefon jne) kasutades, samuti teavet ja muid 
meie poolt sooritatud toiminguid, sh kõnesid lauatelefoninumbritele. Vajadusel 
kasutame neid salvestisi tellimuste või muude tegevuste tõendamiseks; 

 võrgu-, teabe- ja küberturvalisuse põhjused, näiteks meetmed piraatlusega 
võitlemiseks ja veebisaidi turvalisuse tagamiseks, samuti varukoopiate tegemiseks ja 
säilitamiseks; 

 töötlemine organisatsioonilistel eesmärkidel, eelkõige finantsjuhtimiseks ja 
isikuandmete edastamine kontsernisiseseks juhtimiseks (aga ka auditeerimiseks ja 
muuks võimalikuks järelevalveks), sealhulgas klientide või töötajate isikuandmete 
töötlemiseks; 

 õigusnõuete esitamine, teostamine või kaitsmine, sh. nõuete loovutamine näiteks 
inkassoteenuse osutajatele või teabe hankimine krediidivõimelisust hindavatelt 
asutustelt; 
 töötajate ja klientide tervise ja vara kaitsmiseks võime näiteks kasutada 
kaameraid, mis võivad ka heli salvestada, et tagada meie territooriumil ohutus ja 
turvalisus. 

5.5 Oma juriidiliste kohustuste täitmiseks töötleme isikuandmeid seadusest tulenevate 
kohustuste täitmiseks. Näiteks tekivad seadusest tulenevad kohustused 
raamatupidamises või rahapesureeglite täitmisel. 

5.6 Uus eesmärk. Kui isikuandmeid töödeldakse muul eesmärgil kui see, milleks 
isikuandmeid algselt koguti, või kui see ei põhine Andmesubjekti nõusolekul, hindame 
hoolikalt sellise uue töötlemise lubatavust. Selleks et teha kindlaks, kas uuel eesmärgil 
töötlemine on kooskõlas eesmärgiga, milleks isikuandmeid algselt koguti, võtame muu 
hulgas arvesse: 

 igasugune seos isikuandmete kogumise eesmärkide ja kavandatava edasise töötlemise 
eesmärkide vahel; 

 kontekst, milles isikuandmeid kogutakse, eelkõige seoses Andmesubjekti ja meie 
vahelise suhtega; 

 isikuandmete olemus, eelkõige see, kas töödeldakse isikuandmete erikategooriaid või 
kas töödeldakse süüdimõistvate kohtuotsuste ja süütegudega seotud isikuandmeid; 

 kavandatud edasise töötlemise võimalikud tagajärjed Andmesubjektidele; 
 asjakohaste kaitsemeetmete olemasolu, mis võivad hõlmata krüptimist või 
pseudonüümistamist. 

 

Siit leiate, millal 
saame teie 
isikuandmeid oma 
partneritele 
edastada. 

6. VOLITATUD TÖÖTLEMINE JA EDASTAMINE 

6.1 Teeme koostööd isikutega, kellele võime edastada Andmesubjekte puudutavaid 
andmeid, sealhulgas isikuandmeid koostöö kontekstis ja eesmärgil. Isikuandmete 
edastamisel kolmandatele isikutele (üldjuhul meie koostööpartneritele) järgime 
kehtivaid andmekaitsenõudeid. 

6.2 Selliste kolmandate isikute hulka võivad muu hulgas kuuluda meiega samasse gruppi 
kuuluvad isikud, meie teenuste turustajad, tarnepartnerid, reklaami- ja 
turunduspartnerid, makseteenuse pakkujad, nõustajad, IKT-partnerid, st erinevate 
tehniliste teenuste teenusepakkujad, eeldusel, et: 

 vastav eesmärk ja töötlemine on seaduslikud; 
 isikuandmeid töödeldakse vastutava töötleja juhiste kohaselt ja kehtiva lepingu 
alusel. 

6.3 Muudel juhtudel edastame teie isikuandmeid kolmandatele isikutele tingimusel, et meil 
on teie nõusolek, seaduslik kohustus või on erand juhuks, kui edastamine on vajalik teie 
eluliste huvide kaitsmiseks. 

6.4 Üldreeglina me ei edasta isikuandmeid väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda. Kui 
edastame isikuandmeid väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda, teeme seda 
andmekaitseregulatsioonide nõuetest lähtudes, nt kui Euroopa Komisjon on otsustanud, 
et vastavas riigis on piisav kaitsetase või selle puudumisel oleme vastu võtnud 
asjakohased kaitsemeetmed (standardsed andmekaitseklauslid). 

 7. ISIKUANDMETE SÄILITAMINE JA TÖÖTLEMISE TURVALISUS 
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Siit leiate kirjelduse, 
kuidas me teie 
isikuandmeid 
kaitseme ja kust 
leida teavet selle 
kohta, kui kaua me 
isikuandmeid 
säilitame. 

7.1 Säilitamine. Säilitame isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik töötlemise 
eesmärgi saavutamiseks. Üldjuhul Lepingu kehtivusaja jooksul + kolm aastat, et kaitsta 
võimalike nõuete eest. Mõnel juhul peame teatud isikuandmeid säilitama seadusega 
ettenähtud korras, nt raamatupidamisega seotud andmeid 7 aastat. Isikuandmed, mille 
säilitustähtaeg on möödunud, hävitatakse või muudetakse anonüümseks. Isikuandmete 
säilitamisel järgime töötlemise eesmärki, pretensioonide esitamise korral võimalike 
nõuete aegumistähtaega ja seaduses sätestatud säilitustähtaegu. 

7.2 Turvameetmed. Oleme kehtestanud juhised ja protseduurireeglid, kuidas tagada 
isikuandmete turvalisus nii korralduslike kui tehniliste meetmete kasutamise kaudu. 
Turvalisuse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks teeme muu hulgas järgmist: 

 võimaldame oma töötajatele juurdepääsu isikuandmetele ainult siis, kui see on 
vajalik nende tööülesannete täitmiseks ning on küsitud vastavat luba ja antud 
vajalikud õigused; 

 töötleja võib talle edastatud isikuandmeid töödelda ainult lepingus sätestatud 
teenuste osutamiseks vajalikul eesmärgil ja ulatuses; 

 kasutame tarkvaralahendusi, mis aitavad tagada turustandardile vastava 
turbetaseme. 

7.3 Isikuandmetega seotud intsidendi korral anname endast parima, et leevendada 
tagajärgi ja leevendada asjakohaseid riske tulevikus. Muuhulgas registreerime kõik 
intsidendid ning vajadusel teavitame Andmekaitse Inspektsiooni ja Andmesubjekti otse 
(nt e-posti teel) või avalikult (nt üleriigilise meedia kaudu). 

 

Teie isikuandmed 

kuuluvad teile ja siit 
leiate teavet teie 
isikuandmetega 
seotud õiguste kohta. 

 

 

 

8. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED JA NENDE ÕIGUSTE KASUTAMINE 

8.1 Nõusolekuga seotud õigused: 
 Andmesubjektil on igal ajal õigus teavitada meid oma kavatsusest võtta tagasi 
nõusolek oma isikuandmete töötlemiseks. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta eelneva 
töötlemise seaduslikkust. 

 Nõusolekuga seotud õigusi saate teostada näiteks vastava e-kirja jaluses olevate 
teadete tellimusest loobumisega või meiega ühendust võttes aadressil 
prudentia@prudentia.ee 

8.2 Isikuandmete töötlemise korral on Andmesubjektil järgmised õigused, kui on täidetud EL 
isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatud eeldused: 

 Õigus saada teavet, st Andmesubjektil on õigus saada teavet tema kohta kogutud 
isikuandmete kohta. 

 Juurdepääsuõigus andmetele, mis hõlmab muu hulgas Andmesubjekti õigust saada 
töödeldavate isikuandmete koopia. 

 Õigus ebatäpsete isikuandmete parandamisele. Andmesubjekt saab ebaõigeid 
andmeid parandada, võttes meiega ühendust, kasutades ülaltoodud kontaktandmeid. 

 Õigus kustutada, st teatud juhtudel on Andmesubjektil õigus nõuda isikuandmete 
kustutamist, näiteks kui andmeid töödeldakse üksnes nõusoleku alusel. 

 Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele. See õigus tekib muuhulgas siis, kui 
isikuandmete töötlemine ei ole seadusega lubatud või ajutiselt, kui Andmesubjekt 
vaidlustab isikuandmete õigsuse. 

 Õigus andmete teisaldatavusele, st teatud asjaoludel tekib Andmesubjektil õigus 
saada oma andmed masinloetaval kujul või nõuda andmete edastamist teisele 
vastutavale töötlejale masinloetaval kujul. 

 Automatiseeritud töötlemise ja profiilide koostamisega seotud õigused 
tähendavad, et andmesubjektil on oma konkreetse olukorraga seotud põhjustel 
õigus igal ajal esitada vastuväiteid teda puudutavate isikuandmete töötlemisele 
automatiseeritud otsuste/profiilide alusel ning nõuda inimese sekkumist. 
Andmesubjekt võib nõuda ka selgitust automatiseeritud otsuse tegemise loogika 
kohta. Automatiseeritud töötlemine/profiilimine võib osaliselt põhineda ka avalikest 
allikatest kogutud andmetel. Me ei kasuta automatiseeritud töötlemist ega profiilide 
koostamist, millel on oluline mõju Andmesubjektile või tema õigustele. 

 Õigus järelevalveasutuse hinnangule selle kohta, kas Andmesubjekti isikuandmete 
töötlemine on seaduslik. 

 Õigus kahju hüvitamisele, kui isikuandmete töötlemisega on tekitatud 
Andmesubjektile kahju. 

8.3 Õiguste teostamine. Isikuandmete töötlemisega seotud küsimuse, taotluse või 
kaebuse korral on Andmesubjektil õigus meiega ühendust võtta punktis 2. 

8.4 Kaebuste esitamine: 
 Andmesubjektil on õigus esitada oma kaebus meile, Andmekaitse Inspektsioonile või 
kohtule. 

 Andmekaitse Inspektsiooni (AKI) kontaktandmed leiate AKI kodulehelt aadressil 
https://www.aki.ee/et/inspektsioon-kontaktid/tootajate-kontaktid . 

Pange tähele, et ükski õigus pole absoluutne – ka isikuandmetega seotud õiguste teostamiseks 
on olemas eeldused. 

https://www.aki.ee/et/inspektsioon-kontaktid/tootajate-kontaktid
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Siit leiate teavet 
selle kohta, milliseid 
küpsiseid või muid 
tehnoloogiaid me 
kasutame ja kuidas 
saate selliste 
tehnoloogiate 
kasutamist 
kontrollida. 

9. KÜPSISED JA MUUD VEEBITEHNOLOOGIAD 

9.1 Võime koguda andmeid Veebilehe ja muude infoühiskonna teenuste külastajate, aga ka 
Klientide kohta küpsiste (st väikesed infokillud, mis on salvestatud Külastaja arvuti või 
muu seadme kõvakettale Külastaja brauseri poolt) või muude sarnaste tehnoloogiate abil 
ja töödelda selliseid andmeid (nt IP-aadress, seadme teave, asukohateave). 

9.2 Kogutud andmeid kasutame Teenuste tarbimise võimaldamiseks vastavalt Andmesubjekti 
harjumustele, Teenuste parima kvaliteedi tagamiseks, Külastaja ja Kliendi sisust 
teavitamiseks ja soovituste andmiseks, reklaamide asjakohasemaks muutmiseks ja meie 
turundustegevust tõhusamaks muutmiseks, et lihtsustada sisselogimist ja andmete 
kaitsmist. Kogutud andmeid kasutatakse ka Andmesubjektide loendamiseks ja nende 
kasutusharjumuste fikseerimiseks. 

9.3 Kasutame seansi- ja püsiküpsiseid. Seansiküpsised kustutatakse automaatselt pärast iga 
külastust, samas kui püsivad küpsised säilitatakse veebisaidi korduval kasutamisel. 

9.4 Meie veebisait võib sisaldada kolmanda osapoole küpsiseid, mille vastutavad töötlejad 
on meie koostööpartnerid. 

9.5 Kasutame järgmist tüüpi küpsiseid: 
 Veebisaidi kasutamiseks vajalikud küpsised – lehel navigeerimiseks ja selle 
funktsioonide kasutamiseks ning näiteks võimaldavad vajalikud küpsised Veebilehele 
sisse logimist, ostukorvi funktsioone, robotite eristamist inimestest ja muude 
turvafunktsioonide tagamist. Ilma nende küpsisteta ei saa veebisait korralikult 
töötada ja teenuse osutamine võib olla takistatud. Kuna vajalikud küpsised on 
veebisaidi toimimiseks ja meie teenuste osutamiseks hädavajalikud, on need küpsised 
alati lubatud. 

 Eelistusküpsised – need küpsised salvestavad Andmesubjekti valikud (nagu fondi 
suurus, muud isikupärastatud veebisaidi kuvamisfunktsioonid) ja atribuudid (nt 
kasutajanimi, keel või Külastaja asukohariik), et pakkuda isikupärasemat ja 
mugavamat kasutamist veebisaidilt. Eelistusküpsised, kuigi need on vajalikest 
küpsistest eraldiseisvad, on vajalikud, et Külastaja saaks tagada sobiva 
isikupärastatud lahenduse kuvamise. Salvestatud andmed sõltuvad konkreetsest 
küpsisest. Üldjuhul kogume seadme kohta tehnilisi andmeid ja salvestame 
Andmesubjekti tehtud valikuid (nt fondi suurus, muud Veebilehe redigeeritavad 
omadused) ja nende atribuute (nt kasutajanimi, keel, asukohariik). 

 Funktsionaalsed/statistika/analüütikaküpsised on küpsised, mis koguvad teavet 
selle kohta, kuidas Andmesubjektid veebisaiti kasutavad, näiteks milliseid alamlehti 
külastatakse kõige sagedamini ja millised veateated ilmnesid. Need küpsised ei kogu 
üldjuhul teavet, mis võimaldaks isikut tuvastada. Neid kasutatakse veebisaidi ja 
teenusepakkumiste toimimise parandamiseks. 

 Turundus- ja isikupärastatud analüütikaküpsised on küpsised, mida kasutatakse 
turundustegevuse optimeerimiseks ja/või isikupärastatud reklaamide kuvamiseks. 
Need küpsised võivad olla kolmanda osapoole küpsised. 

9.6 Külastajad nõustuvad küpsiste kasutamisega veebisaidil või veebibrauseris. Enamik 
veebibrausereid lubab küpsiseid. Ilma küpsisteta ei pruugi kõik Veebilehe funktsioonid 
olla Külastajale kättesaadavad. Küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiate lubamise või 
keelamise otsustab Külastaja oma veebilehitseja seadete ja meie Veebilehe 
küpsiselahenduse kaudu. Andmesubjekt saab küpsiseid lubada ja keelata tüübi järgi (v.a 
vajalikud küpsised, mis lubatakse automaatselt). 

Privaatsuspoliitika 

avaldamine, kehtivus 
ja muudatused 

 

Välja antud Jõustumine Peamised muudatused 

30.07.2021 30.07.2021 Uus täisversioon 
 

 


