
Selles Baltic Classifieds Group OÜ registrikood 14608656, aadress Maakri 23a, 10145 Tallinn) 
küpsiste kasutamise tingimustes (edaspidi Tingimused) selgitame, milliseid küpsiseid ja sarnaseid 
tehnoloogiaid Baltic Classifieds Groupi Veebilehtedel (KV.ee, City24.ee, osta.ee, soov.ee ja kõik 
selle alldomeenid ning Baltic Classifieds Groupi hallatava mobiilirakendused) kasutab. Tingimustes 
kasutatud mõisteid tuleks mõista nii nagu need on defineeritud Baltic Classifieds 
Groupi privaatsuspoliitikas. 

1. Küpsised 

1.1. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis paigaldatakse kasutaja arvutisse veebilehtedelt, mida 
kasutaja külastab, kui kasutaja ei ole kõigi või osade küpsiste paigaldamist oma veebilehitseja 
sätetes keelanud. Küpsised võimaldavad ära tunda kasutaja seadme veebilehtede külastamisel. 

1.2. Küpsised võib tulenevalt nende paigaldamise ajast jagada: 

• ajutised ehk sessioonipõhised küpsised – võimaldavad ühendada kasutaja tegevusi ühe ja 
sama veebilehitseja sirvimissessiooni jooksul ajutiselt, s.o veebilehitseja akna avamisest 
kuni selle sulgemiseni või kuni 4 tunni möödumiseni pärast viimast lehevaatamist; 

• püsivad küpsised – salvestatakse kasutaja seadmele püsivalt küpsises määratletud ajaks 
ning aktiveeritakse iga kord, kui kasutaja külastab veebilehte, millelt küpsis paigaldati. 

1.3. Küpsised võib tulenevalt nende kuuluvusest jagada: 

• esimese osapoole küpsised – pärinevad vaadatavalt veebilehelt. Veebilehed võivad nende 
küpsiste abil salvestada teavet, mida taaskasutatakse järgmisel korral, kui veebilehte 
külastatakse. Isikuandmete töötlemise seisukohalt on esimese osapoole küpsise 
paigaldajaks vastutav töötleja (või ükskõik milline tema volitatud töötleja), kes haldab 
külastatavat veebilehte; 

• kolmandate osapoolte küpsised – pärinevad näiteks teiste veebilehtede reklaamidelt, mis 
asuvad kasutaja poolt külastataval veebilehel. Isikuandmete töötlemise seisukohalt on 
kolmanda osapoole küpsise paigaldajaks vastutav töötleja, kes erineb külastatava 
veebilehe haldajast. 

1.4. Küpsised võib sõltuvalt nende paigaldamise eesmärgist jagada: 

• hädavajalikud küpsised – olulised veebilehtedel ringiliikumiseks, selle funktsioonide 
kasutamiseks ning kasutajate poolt valitud teenuste osutamiseks. Ilma nende küpsiste 
paigaldamiseta ei saa kasutajale veebilehte ja tema soovitud teenuseid osutada; 

• statistilised küpsised – koguvad informatsiooni selle kohta, kuidas kasutajad veebilehti 
kasutavad, näiteks milliseid veebilehti nad kõige sagedamini külastavad ja milliseid 
veateateid nad veebilehtedelt saavad. Kogutud informatsioon liidetakse ja 
anonümiseeritakse. Nende küpsiste eesmärgiks on parandada veebilehtede toimimist; 

• eelistuste küpsised – need küpsised võimaldavad jätta meelde kasutaja tehtud valikuid 
(näiteks teksti suurus, muud veebilehe muudetavad omadused) ja tunnuseid (näiteks 
kasutajanimi, keel või kasutaja asukohariik), et pakkuda personaalsemaid ja mugavamaid 
võimalusi veebilehe kasutamiseks; 

• reklaamiküpsised – need küpsised võimaldavad näidata kasutajale personaliseeritud 
reklaami ja viia läbi turu-uuringuid ning -analüüse, kasutades kasutaja käitumise ja huvide 
kohta saadud andmeid. Saadud andmeid võidakse jagada reklaamivõrgustikega ja 
reklaamiteenuse pakkujatega. 

2. Nõusolek 

2.1. Baltic Classifieds Group ei vaja Kasutajate nõusolekut hädavajalike küpsiste kasutamiseks, 
kuna ilma nendeta ei ole Veebilehe kasutamine võimalik. Ülejäänud küpsiste osas nõustub 
Kasutaja küpsiste paigaldamisega andes nõusoleku käesolevatele Tingimustele, mida Baltic 
Classifieds Group küsib Kasutajatelt Veebilehtedel kuvatava bänneri kaudu. Eelistuste küpsistele 
annab Kasutaja nõusoleku vastavat eelistust valides. 



3. Küpsiste seadmete muutmine veebilehitsejas 

3.1. Baltic Classifieds Group võimaldab Kasutajatel hallata ise kõiki Kasutaja nõusoleku alusel 
kasutatavaid küpsiseid üksikult Veebilehe seadete vahendusel, kus Kasutajal on igal ajal võimalik 
kasutatavaid küpsiseid sisse ja välja lülitada. Eeltoodud reguleerimise võimalus ei kehti 
hädavajalike või muude küpsiste kohta, mille kasutamiseks ei ole vaja Kasutaja nõusolekut. 

4. Küpsiste haldamise kohta oma veebilehitsejas saate täpsemat informatsiooni: 

• Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835 
• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en 
• Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Clear%20Recent%20History 
• Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/ 
• Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042 

 


