Küpsisefailide kasutamise põhimõtted
veebipaneelidele ja küsitlustele
Viimati uuendatud: 24. mai 2018

Sisukord
1

Küpsisefailid, sarnased tehnoloogiad ja logifailid .............................................................. 2

1.1

Mis on küpsised?

2

1.2

Mis on veebisalvestus?

2

1.3

Mis on robotilõksud?

2

1.4

Mis on logiandmed?

3

1.5

Mis on digijälg?

3

2

Küpsiste, sarnaste tehnoloogiate ja logiandmete kasutamine .......................................... 3

2.1

Rangelt vajalikud küpsised ning logifailide, küpsiste ja sarnaste tehnoloogiate kasutamine
meie õigustatud huvide täitmise eesmärgil

3

2.1.1 Veebiküsitluste kvaliteedi tagamine

3

2.1.2 Portaalide toimivuse parandamine

3

2.1.3 Kuidas me robotilõkse kasutame

4

2.1.4 Kuidas me veebiküsitluste ajal digijälge rakendame

4

2.1.5 Andmed, mida me kogume ja säilitame portaali logifailides ning veebiküsitluste ajal

4

2.1.6 Liikumise jälitamine turu-uuringute veebiprojektidesse osalejate hankimisel

5

2.2

Küpsiste ja sarnaste tehnoloogiate kasutamine teie selgel nõusolekul, mille te olete andnud
ettevõtte GfK turu-uuringute programmide / veebipaneelide osalejana

2.2.1 Sensic.net
3

5
5

Käesolevate küpsisefailide kasutamise põhimõtete muutmine ......................................... 5

Andmekaitseteade
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küpsisefailide,

sarnaste

tehnoloogiate

ja

logifailidega

(„Küpsisefailide kasutamise põhimõtted“)
Käesolevaid küpsisefailide kasutamise põhimõtteid kohaldatakse meie veebiportaalides (edaspidi
„portaalid”) veebipaneelide liikmetele ja meie veebiküsitlustes (edaspidi „küsitlused“). Kasutame
küpsisefaile ja sarnaseid tehnoloogiaid ning peame meie serveritele tehtud internetipäringute kohta
logifaile, nagu on kirjeldatud allpool.
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Küpsisefailid, sarnased tehnoloogiad ja logifailid

Viitame küpsisefailidele, veebisalvestustele, robotilõksudele ja digijälgedele, nagu on selgitatud
käesolevas jaotises, üheskoos väljendiga „küpsised ja sarnased tehnoloogiad“.

1.1

Mis on küpsised?

Küpsised on väikesed tekstifailid, mis pannakse teie arvutisse või mobiilseadmesse, kui külastate
veebisaite. Nn esmase küpsise paneb veebisait, mida te sel hetkel külastate. Kolmanda isiku
küpsiseid ehk võõrküpsiseid panevad muu domeeninimega veebisaidid kui need, mida te parajasti
külastate.
Kas veebisaitide kasutajad saavad küpsised blokeerida?
Jah, võite kohandada oma veebilehitseja andmekaitsesätteid nii, et kõik küpsised blokeeritakse,
kuid see võib tõsiselt mõjutada veebilehitseja kasutusvõimalusi, sest paljud veebilehed ei tööta siis
korralikult. Teie veebilehitsejal võib olla valikuvõimalus kõik küpsised sulgemisel kustutada. Kuid
selle võimalusega kustutatakse veebisaitidel, mida te regulaarselt külastate, kõik püsivad küpsised,
mis sisaldasid teie eelistusi ja isikustatud seadistusi. Siiski on võimalik hoida alles soovitud
küpsiseid, sest teie veebilehitseja võib võimaldada teil kindlaks määrata, millised veebisaidid
tohivad alati küpsiseid kasutada ja millised ei tohi kunagi neid kasutada.

1.2

Mis on veebisalvestus?

Samuti nagu küpsiste puhul, võimaldab veebisalvestuse tehnoloogia veebisaitidel salvestada infot
arvutisse või mobiilseadmesse. Veebisalvestus on tavaliselt püsiv ja erinevalt küpsistest ei edastata
veebisalvestuste andmeid automaatselt üle interneti iga kord, kui külastatakse andmed salvestanud
veebisaiti.

1.3

Mis on robotilõksud?

Robotilõks (täisautomaatne avalik Turingi test arvutite eristamiseks inimestest) on veebisaidi vidin,
mis nõuab veebisaidi külastajatelt teatud vastuseid, et eristada tõelisi kasutajaid
arvutiprogrammidest (robotitest), mis tegutsevad automaatselt (näiteks täidavad veebivorme).
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1.4

Mis on logiandmed?

Logiandmed on võrgustike ja seadmete info, mida veebisaitide operaatorid külastajate kohta
serveritesse salvestavad.

1.5

Mis on digijälg?

Digijälg on teie internetti ühendatud seadme ja/või veebilehitseja atribuutide ja omaduste kogumist
tuletatud kordumatu identifikaator, mis on näha teie külastatud veebisaitidele.
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Küpsiste, sarnaste tehnoloogiate ja logiandmete kasutamine

2.1

Rangelt vajalikud küpsised ning logifailide, küpsiste ja sarnaste tehnoloogiate
kasutamine meie õigustatud huvide täitmise eesmärgil

Kasutame oma küsitluste jaoks küpsiseid ja sarnaseid tehnoloogiaid ning peame meie serveritele
tehtud internetipäringute kohta logifaile, nagu on kirjeldatud käesolevates küpsisefailide kasutamise
põhimõtetes. Me teeme seda...
 ulatuses, mis on vajalik portaalide ja küsitluste toimimiseks ja turvalisuseks,
 kvaliteedi tagamise eesmärgil, et kaitsta meie õigustatud huve turu-uuringute pakkujana ja
veebisaidi operaatorina, et eelkõige avastada ja hoida ära rämpsposti, kuritarvitamist ja pettust
(näiteks küsitluste automatiseeritud täitmist või sama isiku korduvat osalemist samas küsitluses),
ja et jälitada meie oma reklaamikampaaniate liikumist turu-uuringute veebiprojektidesse osalejate
hankimisel,
 eesmärgiga parandada portaali ja veebiküsitluste toimivust.

2.1.1 Veebiküsitluste kvaliteedi tagamine
Me salvestame küpsisefaile ja veebisalvestuste andmeid GfK domeenidest (sh ka muud domeenid
ja alamdomeenid peale küsitluse domeeni) teie seadmesse, millel on randomiseeritud kordumatu
identifikaator. Seejärel võrdleme küsitlusse sisenemise ajal salvestatud väärtusi olemasolevate
küsitluse kannetega, et kindlaks teha, kas samast seadmest oli küsitlusse varem sisenetud ja
kandeid täidetud. Selliseid meie pandud küpsisefaile salvestatakse kõige rohkem 2 aastaks, välja
arvatud juhul, kui te need käsitsi kustutate. Veebisalvestuste andmed on püsivad. Te võite neid
käsitsi kustutada.

2.1.2 Portaalide toimivuse parandamine
Me kasutame oma portaalides Matomo loodud toimivust parandavaid küpsiseid (isikuandmeid
kaitsev veebianalüüsi komplekt), et paremini aru saada, kuidas inimesed portaale kasutavad, ja
selle abil portaalide üldist kasutatavust pidevalt parandada. Matomo küpsiste abil kogutud andmeid,
mis võivad tahtmatult sisaldada isikuandmeid, ei jagata väliste kolmandate isikutega. Me ei säilita
Matomo küpsiste kaudu kogutud IP-aadresse täielikult. Matomo küpsiste abil kogutud andmed on
järgmised: portaalile tehtud päringu kuupäev ja kellaaeg, kasutatav ekraaniresolutsioon, kasutaja

Küpsisefailide kasutamise põhimõtted veebipaneelidele ja küsitlustele

3

kohalik ajavöönd, allalaaditud faile käsitlev teave, kasutaja asukoht − riik, piirkond, linn, ligikaudne
laius- ja pikkuskraad (IP-aadressi põhine asukohatuvastus), kasutatava veebilehitseja põhikeel,
operatsioonisüsteemi ja veebilehitseja liik ja versioon ning selle internetilehekülje aadress, mida
vaadati enne vastava portaali lehekülje külastamist (nn viitav veebiaadress).
Sellised Matomo küpsised nagu _pk_ref, _pk_cvar, _pk_id, _pk_ses aeguvad pärast kahte aastat,
kui te neid käsitsi ära ei kustuta.
Rohkem teavet Matomo kohta: https://Matomo.org

2.1.3 Kuidas me robotilõkse kasutame
Me kasutame portaalides ja vastavalt oma otsusele mõnikord ka küsitlustes Google reCAPTCHA
teenuse pistikprogramme. reCAPTCHA on teenus, mida pakub ettevõte Google LLC, 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View CA 94043, USA (edaspidi „Google“). Kui sisenete küsitluse
portaali, mis sisaldab reCAPTCHA pistikprogrammi (seda näitab reCAPTCHA logo), võib Google
saada teavet, et olete külastanud meie portaale või küsitlusi, ja sealhulgas sellist teavet, mida
Euroopa andmekaitseseaduste alusel võib lugeda isikuandmeteks. Peale selle võib Google saada
teavet, kui lahendate robotilõksu küsimuse, ja kasutada seda teksti digiteerimiseks, piltide
märkimiseks või masinõppe andmehulkade loomiseks. Meil ei ole kontrolli pistikprogrammi kaudu
Google'ile saadetavate andmete üle. reCAPTCHA kasutamisele kohaldatakse Google'i
isikuandmete kaitse põhimõtteid (https://policies.google.com/privacy) ja teenusetingimusi
(https://policies.google.com/terms), mida kuvatakse ka koos reCAPTCHA teenusega ja mille te
pistikprogrammi kasutamisega heaks kiidate.

2.1.4 Kuidas me veebiküsitluste ajal digijälge rakendame
Me kogume teie seadmest sellist teavet nagu operatsioonisüsteem, veebilehitseja,
pistikprogrammide versioonid, ja rakendame algoritmi, et luua kordumatu digijälg tähemärkidest
sõne kujul. Need digijäljed salvestatakse küsitluse andmebaasi ja neid võrreldakse kordumatute
identifikaatoritega, mida me salvestame küpsistes ja veebisalvestustes. Algoritmi jaoks kogutud
andmepunkte ei salvestata ja nendest loodud jälge ei saa algsete väärtuste kujule tagasi viia.

2.1.5 Andmed, mida me kogume ja säilitame portaali logifailides ning
veebiküsitluste ajal
Me kogume ja säilitame järgmist liiki teavet, sh isikuandmeid:

-

teie ühendatud seadme IP-aadress ja sellest tuletatud ligikaudne füüsiline asukoht (riik,
piirkond, linn);

-

ühendatud seadme liik ja selle operatsioonisüsteemi liiki ja versiooni käsitlev teave;

-

digijälg (veebiküsitluste ajal);
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-

osaleja identifitseerimisnumber (veebiküsitluse ajal): see edastatakse meile, kui klõpsate
veebiküsitluse juurde viival hüperlingil e-kirjas, millega GfK või meie turu-uuringuid pakkuv
partner kutsus teid küsitluses osalema.

2.1.6 Liikumise jälitamine turu-uuringute veebiprojektidesse osalejate hankimisel
Me kasutame USAs Seattles asuva ettevõtte TUNE, Inc. (edaspidi „TUNE“) veebisaidi
hasoffers.com teenuseid, et jälitada meie oma reklaamikampaaniate liikumist, mida me teeme turuuuringutes (näiteks veebipaneelides) osalejate hankimiseks. Me kogume statistikat meie linke
läbiva liikluse kohta (reklaamiribad, e-kirjad, sotsiaalmeedia postitused jne), näiteks mis riikidest ja
piirkondadest liiklus pärineb. Ainult juhul, kui saabute portaali maabumislehele, sest klõpsasite GfK
veebipaneeli reklaami lingil, paigaldab hasoffers.com küpsisefaili enc_aff_session. Küpsis talletub ja
pärast salvestamist edastab ettevõttele TUNE järgmise teabe, sh isikuandmed, millele ettevõttel
GfK on juurdepääs.
 Selle konkreetse lingi identifikaator, millel te klõpsasite, millal te seda tegite ja missugusel
veebisaidil.
 Teie seadme IP-aadress (isikuandmed), kohaldatava andmekaitseseadusega lubatud
ulatuses, vastavalt ettevõtte TUNE isikuandmete kaitse põhimõtetele, mis on esitatud
aadressil http://www.hasoffers.com/privacy-policy/.
 Ligikaudne geograafiline asukoht, mis on tuletatud IP-aadressist ja/või WiFi-võrgu
andmed.
Küpsis aegub hiljemalt 30 päeva pärast.
Nimetatud küpsisefaili paigutamine teie seadmesse ei põhjusta kunagi seda, et veebisait
hasoffers.com saadaks teile tulevikus mingit suunatud reklaami.

2.2

Küpsiste ja sarnaste tehnoloogiate kasutamine teie selgel nõusolekul, mille te
olete andnud ettevõtte GfK turu-uuringute programmide / veebipaneelide
osalejana

2.2.1 Sensic.net
Me omame domeeni sensic.net, mida kasutame küpsistepõhisteks veebireklaami tulemuslikkuse
uuringuteks ning veebimeedia ja publiku mõõtmiseks. Domeeni sensic.net küpsisefailide
kasutamise põhimõtted leiate aadressil https://www.sensic.net/. Me kasutame portaalides ja
küsitlustes domeeni sensic.net küpsiseid ainult teie eelneval nõusolekul, mille te annate konkreetse
turu-uuringu käigus, tavaliselt veebipaneelis.
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Käesolevate küpsisefailide kasutamise põhimõtete muutmine

Me jätame endale õiguse vastavalt oma otsusele muuta oma küpsisefailide kasutamise põhimõtteid
ning käesolevaid küpsisefailide kasutamise põhimõtteid mis tahes ajal ümber teha. Seetõttu
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soovitame teil käesolevate küpsisefailide kasutamise põhimõtetega pidevalt kursis olla. Käesolevad
küpsisefailide kasutamise põhimõtted kehtivad alates eespool märgitud „viimati muudetud“
kuupäevast.
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