
Küpsiste kasutamise põhimõtted 

Selle tagamiseks, et saaksite meie veebilehe www.home3.ee („Veebileht“) külastamisel parima 
teenuse ja kõige asjakohasema teabe, kogume Teie kohta küpsiste abil andmeid ja teavet. 
Küpsiste kasutamine võimaldab meil (ja teistel, volitatud kolmandatel isikutel) pakkuda teile 
meie Veebilehe külastamisel ja Home3 teenuste („Teenused“) kasutamisel isikupärastatud 
kogemust. Samuti võimaldab see meie Teenust paremaks teha ja tagada, et leiate lihtsasti, 
mida otsite. Tahame, et mõistaksite, kuidas me seda tehnoloogiat kasutame, seepärast 
selgitame oma Küpsiste kasutamise põhimõtetes, milliseid küpsiseid me kasutame, kuidas 
need toimivad ja millised on Teie valikud nende kasutamisel. 

Mis on küpsised? 

Küpsised on väikesed andmeplokid, mille veebiserver Teie brauserile saadab ja mida Teie 
arvutis hoitakse, et Veebileht Teie arvuti ära tunneks. Küpsiseid on kahte tüüpi: püsiküpsised 
ja ajutised küpsised (niinimetatud seansiküpsised). Püsiküpsised salvestatakse pikemaks ajaks 
failina Teie arvutisse või mobiilsideseadmesse. Seansiküpsised saadetakse ajutiselt Teie 
arvutisse, kui meie Veebilehte külastate, kuid lehe sulgemisel need küpsised kustuvad, st neid 
ei salvestata püsivalt Teie seadmesse. Enamik firmasid kasutavad oma veebilehtedel küpsiseid, 
et nende kasutust paremaks teha. Küpsised ei saa Teie faile kahjustada ega suurenda viiruste 
ohtu Teie arvutis. 

Meie ja meie teenusepakkujad võime kasutada järgmisi küpsiste tüüpe: 

Vajalikud küpsised:  lehe toimimiseks vajalikud küpsised aitavad meil muuta Veebilehe 
paremini kasutatavaks, aktiveerides sellised põhifunktsioonid nagu lehel navigeerimine ja 
juurdepääs selle turvalisetele osadele. Veebileht ei saa ilma nende küpsisteta korralikult 
toimida. Küpsised võimaldavad salvestada teavet, mis muudavad seda, kuidas ja mida 
veebilehel kuvatake ja kuidas see toimib. Kuna neid küpsiseid on vaja teenuste turvaliseks 
pakkumiseks, ei ole võimalik külastajal neist loobuda.  

Statistikaküpsised: need küpsised aitavad meil mõista, kuidas konkreetne külastaja Veebilehte 
kasutab. Nii näeme, kui palju inimesi kindlal ajavahemikul lehte külastab, kuidas Veebilehtedel 
liigutakse ja millele klikitakse. 

Reklaamküpsised: nende küpsiste abil jälgime, milliseid veebilehti külastajad kasutavad. Nende 
küpsiste eesmärk on kuvada sulle internetis asjakohaseid ja huvipakkuvaid reklaame.  

Kuidas me küpsiseid kasutame? 

Me kasutame küpsiseid, et teha Veebileht kasutajasõbralikumaks ja esitada Teile isikupäraseid 
soovitusi. Samuti kasutame mitmeid volitatud kolmandaid isikuid, kes meie Veebilehel meie 
eest küpsiseid rakendavad, et oma teenuseid osutada. 



Võime kasutada ka seansiküpsiseid, mis võimaldavad meil saata andmeid ühelt meie veebilehe 
alalehelt teisele, ilma et peaksite andmeid uuesti sisestama. 

Samas kasutame mitmel viisil ka püsiküpsiseid, näiteks nii: 

• et võimaldada Teil liikuda meie veebilehe alalehtede vahel ja leida teavet ilma 
vajaduseta andmeid uuesti sisestada, samuti selleks, et saaksite liikuda Home3 ja teiste 
Bite grupi siseste valitud veebilehtede vahel. Seda nimetatakse „ühiseks sisse 
logimiseks“; 

• et aidata meil Teid tuvastada, kui järgmine kord meie Veebilehele teenust kasutama 
tulete; 

• et anda Teile juurdepääs salvestatud andmetele; 
• kindlustamaks, et Te ei pea kliendiuuringu ankeeti mitu korda täitma. 

Meie (ja meie poolt volitatud kolmandad isikud) võime kasutada mitte-isikuandmeid nii 
püsiküpsistest kui seansiküpsistest järgnevatel statistilistel eesmärkidel: 

• et teha kindaks, millised on Veebilehe kõige populaarsemad osad; 
• et jälgida teenuste ja Veebilehe kasutust (sagedust ja kestusi); 
• et anda kolmandatele isikutele anonüümset teavet, et nad saaksid Teile sobivamat 

reklaami esitada; 
• et jälgida, millised tooted müüvad kõige paremini; 
• et selgitada välja, kui sageli Teie ja teised kasutajad Veebilehte külastavad ja tooteid 

ostavad; 
• et korraldada kliendiuuringuid, et teha Teie kogemus Veebilehe ja meiega paremaks. 

Milliseid küpsiseid me kasutame? 

Nimetus Kategooria Kestvus Kirjeldus 

PHPSESSID Vajalikud 
küpsised 

Sessioon Küpsis, mis võimaldab veebisaidil 
kasutaja sessiooni meeles pidada. 

lastSeenPopup6192 Vajalikud 
küpsised 

3 kuud Küpsis, mis võimaldab meeles 
pidada, millal veebisaidi külastaja 
nägi viimati hüpikakent. 

firstTime Vajalikud 
küpsised 

3 kuud Küpsis, mis võimaldab näha, millal 
külastaja avab Veebilehe esimest 
korda. 

_GREPACHA Vajalikud 
küpsised 

6 kuud See on kolmanda osapoole küpsis, 
mis võimaldavad  tuvastada robotid, 
mis kaitsevad veebisaiti pahatahtlike 
rämpspostirünnakute eest. 

_gid Statistikaküpsised 1 päev See on kolmanda osapoole Google 
Analytics´i poolt paigaldatud küpsis, 
mis võimaldab salvestada teavet 
selle kohta, kuidas külastajad 
veebisaiti kasutavad, luues samal 
ajal ka analüüsi aruande veebisaidi 



toimivuse kohta. Mõned kogutavad 
andmed hõlmavad külastajate arvu, 
nende allikat ja lehti, mida nad 
anonüümselt külastavad. küpsis, mis  

_gcl_au Statistikaküpsised 3 kuud See on kolmanda osapoole Google 
Adsense poolt paigaldatud küpsis 
(Google Tag Manager), mis 
võimaldab katsetada kasutavate 
veebisaitide reklaamitõhususega. 

_gat Statistikaküpsised 1 minut See on kolmanda osapoole Google 
Universal Analyticsi küpsis, mis 
võimaldab piirata päringute arvu ja 
piirata seeläbi andmete kogumist 
suure liiklusega veebisaitidel. 

_ga Statistikaküpsised 2 aastat See on kolmanda osapoole Google 
Analytics´i küpsis, mis arvutab 
külastajate, seansside ja 
kampaaniate andmed ning jälgib ka 
veebisaidi analüüsi aruande 
kasutamist. Küpsis salvestab teavet 
anonüümselt ja määrab unikaalsete 
külastajate tuvastamiseks juhuslikult 
genereeritud numbri. 

_fbp Reklaamküpsised 3 kuud See on kolmanda osapoole 
Facebook´i küpsis, mis võimaldab 
pärast veebisaidi külastamist 
reklaame kuvada kas Facebookis või 
Facebooki reklaamil töötaval 
digitaalsel platvormil. 

_lc_cid Vajalikud 
küpsised 

1 päev See on kolmanda osapoole LiveChat 
(https://secure.livechatinc.com/) 
poolt paigaldatud küpsis, mis on 
oluline küpsis veebisaidi 
otsevestluse kasti nõuetekohaseks 
toimimiseks. 

_lc_cst Vajalikud 
küpsised 

1 päev See on kolmanda osapoole LiveChat 
(https://secure.livechatinc.com/) 
poolt paigaldatud küpsis, mida 
kasutatakse veebisaidi otsevestluse 
kasti nõuetekohaseks toimimiseks. 

_oauth_redirect_detecto Vajalikud 
küpsised 

1 päev See on kolmanda osapoole LiveChat 
(https://secure.livechatinc.com/) 
poolt paigaldatud küpsis, mida 
kasutatakse vestluse kasti 
funktsionaalsuse optimeerimiseks 
külastajate tuvastamiseks erinevatel 
aegadel reaalajas vestlust kasutades.  

 



Kuidas küpsiseid kustutada? 

Te võite valida, kas tahate nõustuda küpsiste kasutusega või mitte. Kui tahate teada, millal Teie 
arvuti küpsise saab, siis võite seada oma brauseri Teid sellest teavitama. Nii on Teil võimalik 
küpsiseid vastavalt soovile aktsepteerida või tagasi lükata. Külastage 
veebilehte http://aboutcookies.org/, kui tahate teada, kuidas seda valikut aktiveerida. Pidage 
silmas, et muutused Teie brauseri seadistustes, millega küpsiste kasutamine keelatakse, võivad 
takistada meie Veebilehe mõningate osade, näiteks sisse logimise ja sisu vaatamise korrektset 
toimimist. 

Küpsiste kohta lähema teabe saamiseks võite külastada ka veebilehte www.pts.se/cookies. 

Kontakt 

Küsimused, kommentaarid ja päringud seoses käesolevate Küpsiste kasutamise põhimõtetega 
saatke palun e-posti aadressile info@home3.ee 

Vaadake meie Privaatsuspõhimõtteid, et teada saada, kuidas me isikuandmeid kogume, 
kasutame ja kaitseme, ning vaadake ka meie Tüüptingimusi. 

Käesolevaid Küpsiste kasutamise põhimõtteid uuendati viimati 13. oktoobril 2021. 
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