Küpsiste poliitika

Bridgestone Europe – Küpsiste poliitika
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1.

Sissejuhatus

See poliitika annab teavet ettevõtte Bridgestone Europe NV/SA (Kleine Kloosterstraat 10, 1932,
Zaventem, Belgia, ettevõtte nr RPR (Brüssel) 0441192820) ja tema sidusettevõtete (edaspidi
„Bridgestone“, „meie“ või „me“) küpsiste kasutamise kohta seoses Bridgestone’i veebisaitide
(edaspidi „veebisait“) kasutamisega.
Küpsised (mis hõlmavad ka sarnaseid tehnoloogiaid, nt piksleid ja veebimajakaid) on väikesed
tekstifailid, mille meie ja meie partnerid salvestame teie internetiseadme(te)sse ja mis
võimaldavad veebisaidil teid ja teie seadet (seadmeid) ära tunda, kui need hiljem veebisaidi
kaudu meiega suhtlevad. Kasutame küpsiseid 2. jaotises kirjeldatud eesmärkidel.

2.

Miks me küpsiseid kasutame?

Bridgestone kasutab küpsiseid erinevatel eesmärkidel.
Talletame teie seadme(te)s küpsiseid näiteks meie veebisaidi funktsionaalsuste täiustamiseks.
Küpsised aitavad teil meie veebisaidil navigeerida (nt pidades meeles teie keelevalikut ja varem
külastatud lehekülgi), samuti võivad need olla vajalikud teie soovitud teenuste nõuetekohaseks
teostamiseks (nt pidades meeles ostukorvi paigutatud üksuseid).
Lisaks annavad teatud küpsised meile statistilist teavet meie veebisaidi kasutamise kohta, mis
aitab meil ülevaatlikult mõista külastajate käitumist ja eelistusi. Näiteks saame me kasutada
küpsiseid, et saada ülevaade sellest, kuidas külastajad meie veebisaiti kasutavad ning pidevaks
veebisaidi täiustamiseks ja meie suhtluse tõhususe mõõtmiseks analüüsida, mis toimib ja mis
mitte.
Küpsiseid võidakse kasutada ka teie konkreetsete huvide jälgimiseks meie toodete ja teenuste
osas, et saata teile sisupõhist suunatud reklaami, kui külastate kolmanda osapoole veebisaite või
sotsiaalmeediat.
Küpsised võivad veelgi hõlbustada teatud kolmandate osapooltee rakendusi nagu sotsiaalmeedia
lisandmoodulid. Lisandmooduliteks on nupp Meeldib ja nupp Jaga, mis võimaldavad teil oma
sotsiaalmeedia kontodel veebisisu või kogemusi jagada.

3.

Milliseid küpsiseid me kasutame?

Kasutame erinevaid küpsiseid. Küpsised liigituvad päritolu järgi esimese osapoole k üpsisteks ja
kolmandate osapoolte küpsisteks. Küpsiseid liigitatakse ka seansiküps isteks ja pü siküpsis teks,
sõltuvalt nende kestusest teie seadme(te)s. Samuti liigitatakse küpsiseid nende funktsiooni järgi:
olulisteks ja statistilisteks küpsisteks, funktsionaalsusküpsisteks, reklaam iküpsisteks ja
sotsiaalmeediaküpsisteks.
Esimese osapoole küpsised
Esimese osapoole küpsised on meie seatud ning nende kasutamine on meie kontrolli all.
Kolmandate osapoolte küpsised
Kolmandate osapoolte küpsised on seatud kellegi teise kui Bridgestone’i poolt. Mõned meie
veebilehed võivad näiteks hõlmata sisu teistelt saitidelt nagu YouTube või Flickr, mis võivad sellele
sisule juurdepääsul ise küpsised seada. Lisaks, kui jagate meie veebilehe linki, võib teenus, millega
seda jagate (nt Facebook, Twitter või LinkedIn) teie brauserisse küpsise seada. Saate need oma
brauseri sätetes välja lülitada (vt 6. jaotis).
Seansiküpsised
Seansiküpsised on ajutised ja jäävad teie seadmesse vaid sirvimisseansi lõpuni. Need kaovad teie
arvutist või seadmest brauseri sulgemisel.
Püsiküpsised
Püsiküpsised jäävad teie arvutisse või seadmesse ka pärast sirvimisseansi lõppu ja kestavad
küpsistes määratud aja. Kasutame püsiküpsiseid, kui peame teie eelistusi ja tegevusi järgmiseks
külastuskorraks meeles pidama.
Küpsised liigitatakse nende otstarbe järgi rangelt vajalikeks, funktsionaalsus-, reklaami- ja
sotsiaalmeediaküpsisteks.
Olulised küpsised ja statistilised küpsised
Olulised küpsised on küpsised, mis on rangelt vajalikud selleks, et saaksite Rakendustes
navigeerida ja kõiki nende funktsioone kasutada.. Näiteks võimaldavad seda tüüpi küpsised
liikuda teil ühelt veebilehelt teisele ja talletada teavet, mis on vajalik teie soovitud teenuse
osutamiseks (nt veebis ostetavate esemete mäletamine, et võimaldada liikumist makselehele).
Ilma nendeta ei ole võimalik teile soovitud teenuseid osutada.

Kuidas olulised küpsised teie privaatsust mõjutavad?
Me ei vaja nende küpsiste kasutamiseks kasutaja nõusolekut, kuna need on rangelt vajalikud
veebisaidil taotletud teenuse osutamiseks.
Statistilised küpsised, mida nimetatakse ka jõudlusküpsisteks, aitavad meil mõista, kuidas
külastajad veebisaiti kasutavad. See võimaldab meil pidevalt veebisaidi jõudlust täiustada,
pakkumaks külastajale paremat sirvimiskogemust. Näiteks ütlevad need küpsised meile,
missuguseid veebilehti kasutajad kõige sagedamini külastavad, või kui kasutajad saavad
külastatavatelt veebilehtedelt tõrketeateid.
Kuidas statistilised küpsised teie privaatsust mõjutavad?
Need küpsised rakendatakse automaatselt iga seansi ajaks või pikemateks perioodideks –
sõltuvalt nende otstarbest. Need küpsised ei kogu külastajat tuvastavat teavet. Need küpsised
koguvad vaid koondatud anonüümset teavet ja seega ei vaja me statistiliste küpsiste
kasutamiseks teie nõusolekut.
Eelkõige kasutame meie veebisaidiga suhtluse kohta ülevaate saamiseks Google Analyticsit.
Google Analyticsi küpsiste loodud teave edastatakse Ameerika Ühendriikides asuvale ettevõttele
Google Incorporated. Bridgestone kasutab aktiveeritud IP-anonüümsusega Google Analyticsit,
mis tähendab, et Google töötleb kogutud teavet meie nimel, et hinnata teie veebisaidi kasutust
ning luua aruandeid veebisaidi tegevuse kohta. Google ei ole võimeline sobitama meie veebisaidi
kasutamisest kogutud teavet muude Google’i valduses olevate andmetega.
Need küpsised on vaikimisi lubatud, kuid võite siiski otsustada need brauseri sätetest keelata
(järgige 6. jaotises kirjeldatud juhiseid). Lisaks on teil võimalik ka Google Analytics keelata,
kasutades veebilehel https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en linki „Keela Google
Analytics“ ning laadides oma seadme(te)le Google Analyticsist loobumise veebibrauseri lisa.
F unktsionaalsusküpsised
Need küpsised aitavad meil teie sätteid ja eelistusi (näiteks kasutajanime, keelt või asukohta, kust
te veebisaiti külastate) meeles pidades veebisaiti teie jaoks isikupärasemaks muuta. Neid
küpsiseid saab kasutada ka teie muudatuste meeldejätmiseks, näiteks teksti suuruse, fontide ja
muude veebisaidi kohandavate osade kohta, või mäletamaks teie sirvimisajalugu või seda, et
olete juba veebisaiti külastanud.
Kuidas funktsionaalsusküpsised teie privaatsust mõjutavad?
Funktsionaalsusküpsised on vaikimisi keelatud. Teave, mida need küpsised koguvad, võib hõlmata
tehnilist teavet, mida töödeldakse seoses teie külastusega ning see on seotud teie seadmega,
kuigi säilitate anonüümsuse. Nende küpsiste keelamine võib mõjutada teie lehitsemiskogemust.

Reklaamiküpsised
Need küpsised võivad olla nii esimese osapoole kui ka kolmandate osapoolte küpsised, mis
jälgivad teie sirvimistegevust kasutajaprofiili loomise eesmärgil. Kui kasutate meie veebilehte,
kogume ja analüüsime me teie seadme(te) andmeid (IP-aadress) ning meie teenuste kasutamist
(nt milliseid lehekülgi te külastate). Teie sirvimistegevusest tulenevat kasutajaprofiili kasutatakse
reklaamide kuvamiseks, mis on seotud teie sirvimistegevusest tuletatud huvidega.
Ettevõtted, mida kasutame reklaamide kohandamiseks ja teile edastamiseks, koguvad teie
andmeid ka muude veebiteenuste kaudu. Need andmed aitavad meil teie huvisid ennustada ning
kuvada nende huvidega kohandatud reklaame.
Me ei kuva teile oma veebisaidil reklaame ega müü selle reklaamipinda kolmandatele
osapooltele, kuid me ostame reklaamipinda sotsiaalmeedias ja kolmandate osapoolte
veebisaitidel (nt autotööstuse veebisaidid, interneti rehvipoed), kus meie nimel tegutsevad
reklaamipartnerid võivad teile edastada meie toodete ja teenuste reklaame (ümbersuunatud
reklaam).
Kuidas need küpsised teie privaatsust mõjutavad?
Meie talleta nendel kolmandate osapoolte veebisaitidel teavet teie identiteedi või
sirvimistegevuse kohta. Kolmandate osapoolte veebisaitidel kuvatavad reklaamid põhinevad
eelnevalt meie veebisaiti külastades ilmnenud huvidel. Näiteks kui külastate meie veebisaiti
Bridgestone’i talverehvide kohta, võime kolmandate osapoolte veebisaitidel näidata teile
talverehvide reklaame.
Need küpsised on vaikimisi keelatud ning määratakse teie seadme(te)le alles siis, kui olete selleks
nõusoleku andnud.
Sotsiaalmeedia küpsised
Kasutame oma veebisaidil selliste sotsiaalmeediate lisandmooduleid nagu Facebook, Google+,
Twitter, LinkedIn ja Youtube. Sotsiaalmeedia lisandmoodulid võimaldavad teil jagada meie
veebisaidi sisu sotsiaalmeedias, kui teil on nende sotsiaalmeediakanalite kasutajakontod. Üheks
näiteks on Facebooki nupp „Meeldib“. Seda võimaldab küpsiste kasutamine.
Sotsiaalmeedia lisandmoodulid paigutavad teie seadme(te)sse ka kolmandate osapoolte
küpsised, võimaldades sotsiaalmeedial nende enda tarbeks (näiteks käitumispõhiseks
reklaamimiseks, analüüsimiseks või turu-uuringuteks) jälgida teie navigeerimist meie veebisaidil.
Lisateavet andmete kohta, mida sotsiaalmeediakanalid lisandmoodulite küpsiste kaudu saavad,
leiate vastavate sotsiaalmeediate veebisaitidelt.

Kuidas need küpsised teie privaatsust mõjutavad?
Need küpsised on vaikimisi keelatud ning määratakse teie seadme(te)le alles siis, kui olete selleks
nõusoleku andnud.
Kui te olete nende sotsiaalmeediakanalite kasutaja, saate vastava sotsiaalmeedia konto
privaatsussätetes määrata, kas nõustute küpsiste kasutamisega või mitte.

4.

Kuidas meie
kasutavad?

reklaamipartnereid

küpsiseid

Meie reklaamid edastatakse teile läbi hoolikalt valitud spetsiaalsete reklaamipartnerite kaudu.
Reklaamidega kaasnevad küpsised võimaldavad meie reklaamipartneritel reklaamide tõhusust
jälgida. Nad võivad kasutada ka teiste veebilehtede sirvimisel teie seadme(te)le seatud küpsiseid.
Nad teevad seda selleks, et teada, et olete kindlat reklaami näinud või teie sobitamiseks oma
andmebaasiga. See aitab neil teada saada, kui palju reklaame te internetis näete ja kui te olete
osalenud turu-uuringus, võib uuringufirma märkida, et olete mõnda konkreetset reklaami näinud.
Igat ettevõtet, millel me lubame oma veebisaidile silte või koode lisada, juhendatakse tagama teie
andmete vastutustundlik käitlemine. Kuid nad kasutavad teie andmeid vastutava töötlejana ning
andmete kasutus on seotud nende endi privaatsustavadega. Kolmandate osapoolte küpsiste
kinnitamiseks või kustutamiseks järgige 8. jaotises kirjeldatud juhiseid.

5.

Kuidas me saame teie nõusoleku?

Veebisaidi esmakordsel külastamisel esitatakse teile küsimus (küpsiste ribareklaam) koos juhistega
küpsiste nõusoleku haldamise kohtu.
Olulised (rangelt vajalikud) ja analüütilised küpsised ei vaja teie nõusolekut ning laetakse teie
seadme(te)sse automaatselt. Kuigi olulisi ja analüütilisi küpsiseid ei saa meie veebisaidi küpsiste
sätetes keelata, saate seda teha Google Analyticsi veebisaidil (vt 3. jaotis).
Veebisaidi edaspidisel kasutamisel ei ilmu teie seadmes enam teavitusriba, kuid saate alati oma
küpsiste nõusoleku valikud muuta, klõpsates lingil „Muuda minu eelistusi“ või veebibrauseri sätete
kaudu (juhised leiate 6. jaotisest).

6.

Kuidas loobuda?

Kui oleme saanud teie nõusoleku küpsiste kasutamiseks, talletame teie seadme(te)s küpsised, et
teie valikut järgnevateks veebisaidi külastusteks meeles pidada. Kui te ei soovi mingil ajal, et teie

sirvimiskäitumist kasutatakse, saate „loobuda“, muutes brauseri sätteid vastavalt allpool
kirjeldatule. Saate küpsistest loobumiseks kasutada ka meie veebisaidi linki Küpsiste sätted.
Brauseri sätete muutmine
Saate keelata oma sirvimistegevuse jälgimise, kohandades oma brauseri sätteid, sirvides
„privaatrežiimis“ või kasutades veebibrauseri lisasid. Lisateavet selle kohta leiate vastava
veebibrauseri tugilehelt või veebibrauseri spikrifunktsioonist:
Edge
Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer
Safari
Opera
Mobiilirakendused
Meie rakenduste kasutamisel mobiiliseadme veebibrauseris tuleb järgida eespool toodud
juhiseid. Mobiilirakendused kasutavad siiski teie seadme tuvastamiseks teisi tehnoloogiaid.
Kui soovite keelduda andmete kasutamisest suunatud reklaami jaoks, tuleb teil järgida
allolevaid juhiseid.
Apple iOS
1. Valige Settings (Sätted) > Privacy (Pivaatsus) > Advertising (Reklaamimine).
2. Lülitage sisse funktsioon Limit Ad Tracking (Reklaamide jälgimise piiramine).
Lisateabe saamiseks külastage Apple’i tugilehte.

Google Android
1. Valige Settings (Sätted).
2. Valige jaotises Accounts (Kontod) valik Google.
3. Valige jaotises Privacy (Privaatsus) valik Ads (Reklaamid).
4. Märkige ruut Opt out of interest based ads (Loobu huvipõhistest reklaamidest).
Lisateabe saamiseks külastage Google’i tugilehte.
Microsoft Windows
1. Valige Settings (Sätted).
2. Puudutage valikut Privacy (Privaatsus).
3. Puudutage valikut Advertising ID (Reklaami ID) ja lülitage sisse suvand Don’t let apps use
my advertising ID for experiences across apps (Keela rakendustel minu reklaami ID
kasutamine)
Lisateabe saamiseks külastage Microsofti tugilehte.

7.

Kolmandate osapoolte andmesaajad ja töötlejad

Bridgestone ei vaheta küpsiseid kolmandate osapoolte veebisaitide või väliste andmetarnijatega,
välja arvatud kolmandate osapooltega, kes töötavad veebisaidi teenuste pakkumiseks otse
Bridgestone’iga ning nende juhtimise ja järelvalve all. Bridgestone tagab alati, et teie andmete
töötlejad oleksid seotud vajalike lepingutingimustega, et teie andmed turvalise ja
konfidentsiaalsena hoida.
Kuigi me võime kasutada kolmandate osapoolte küpsistega kogutud teavet, haldavad kõiki
kolmandate osapoolte küpsiseid nende pakkujad vastavalt nende eeskirjadele.

8.

Tutvuge
meie
küpsiste
aegumiskuupäevadega

ja

nende

Meie kasutatavate küpsiste täpse loendi, nende aegumistähtaja ning domeeni ja/või nime leiate
oma veebibrauseri sätetest.
Siin on lühijuhend, mis selgitab, kuidas seda erinevates brauserites vaadata:
https://www.wikihow.com/View-Cookies

