Küpsiste kasutamine lehel Minutamro.com
Alljärgnevalt on kirjeldatud küpsiste kasutamist veebilehel minutamro.com.

Mis on küpsis?
Küpsis on väike tekstifail, mis salvestatakse veebilehe külastamisel Sinu arvutisse, telefoni
või muusse seadmesse. Kasutame küpsiseid, et veebileht tehniliselt piisavalt hästi töötaks.
Kui annad oma nõusoleku, kasutame küpsiseid ka just Sulle mugava kasutuskogemuse
tagamiseks ja turunduslike pakkumiste tegemiseks.

Missuguseid küpsiseid kasutab Kliendiportaal?
Kasutame mitut liiki küpsiseid, mis erinevad kasutuseesmärgi ja talletamisaja poolest.
Teenuste täiustamiseks võime küpsiste kasutamist muuta, kuid üldiselt jagunevad küpsised
kaheks. Seansiküpsised salvestuvad üksnes ajutiselt, veebilehe külastamise ajaks. Nad
võimaldavad tehingute tegemist ja kustutatakse hetkel, kui logid veebilehelt välja või
sulged veebilehitseja.
Püsiküpsised salvestuvad piiratud ajaperioodiks Sinu arvutisse. Kasutame püsiküpsiseid
veebilehel liikumise jälgimiseks ja statistika kogumiseks. Selle info alusel teeme oma
veebilehte paremaks ning kuvame ka turunduspakkumisi.
Täpsem nimekiri kasutatavatest küpsistest ja nende eesmärkidest:

Kohustuslikud
- on vajalikud, et saaksid Kliendiportaali veebilehe erinevaid võimalusi
kasutada;
- on vajalikud veebilehe toimimiseks ning neid ei saa välja lülitada.
- Ilma nende küpsisteta ei pruugi saada kõiki teenuseid kasutada.
- Need küpsised ei kogu Sinu kohta infot profileerimiseks või
turunduspakkumiste suunamiseks.

Analüütilised
on vajalikud, et tunda Sind ära kõikides meie digitaalsetes kanalites
ning pakkuda kõikjal sama ja head kogemust;

Funktsionaalsed
- lisavad kasutusvõimalusi ja personaliseeritust;
- aitavad meelde jätta Sinu eelistusi, nagu kasutajanimi, keel, piirkond;
- koguvad anonüümseks tehtud infot. Need ei jälgi Sinu käitumist teistel veebilehtedel
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Minutamro.com võib uuendada ja muuta küpsiste kasutamist, et parandada teenuste
kvaliteeti.

Küpsiste eelistused ja nende muutmine
Küpsiste kasutamist saad muuta oma veebilehitseja sätetes. Seal saad küpsiste
salvestamise ära keelata ja/või kõik küpsised ära kustutada. Juhime tähelepanu, et kõikide
küpsiste keelamise korral ei pruugi aga mõned veebilehe võimalused enam töötada. Sätteid
tuleb muuta igas veebilehitsejas eraldi, sest kuvatavad sätted võivad erineda.
Erinevad küpsised on vajalikud veebilehe toimimiseks ning seetõttu on need vaikimisi sisse
lülitatud. Turunduslikel eesmärkidel kasutatavate küpsiste kohta küsime Sinult nõusolekut.
Kui annad oma nõusoleku vajutades nuppu „Jah, nõustun“, lubad küpsiste kasutamist
turunduslikel eesmärkidel. Kui Sa ei nõustu ja vajutad „Ei nõustu“, siis küpsiseid
turunduslikel eesmärkidel ei kasutata. Sinu valik salvestatakse.

Kui töötleme küpsiste kasutamisega seoses isikuandmeid, teeme seda kooskõlas
Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtetega.
Kui Sul on küsimusi, võta meiega ühendust e-posti aadressil info.ee@tamro.com.

