
Küpsiste kasutamise põhimõtted 

 

Küpsised on väiksemahulised tekstifailid, mis salvestatakse veebilehe külastamisel Teie arvutisse või 

muusse seadmesse. Tekstifail sisaldab teavet, mida kasutatakse kindla veebilehe külastajate 

kasutajakogemuse parandamiseks.  

 

Küpsiste kasutamine põhineb järgmistel õiguslikel alustel: Placet Group OÜ vajab neid seadusest 

tulenevate kohustuste, lepingus lubatud teenusekvaliteedi ja mugavama teenuse pakkumise ning Teie 

nõusolekul turundamise eesmärgil. 

 

Küpsised võimaldavad Placet Group OÜ-l pakkuda, arendada ja kaitsta finantsteenuseid ning tagada, et 

teenuste pakkumused vastaksid paremini Teie vajadustele, samuti tagada mugavam ja turvalisem 

kasutajakogemus. 

 

Vastava soovi korral, veebilehitseja seadetes saate kõik küpsised ära blokeerida, samuti saate kustutada 

kõik Teie seadmesse salvestunud küpsised. Eri tüüpi veebilehitsejad kasutavad küpsiste keelamiseks 

erinevaid meetodeid. Täpsem informatsioon on kuvatud Andmekaitse Inspektsiooni veebilehel. Küpsiste 

blokeerimisel peate arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi pärast küpsiste blokeerimist enam 

Teile kättesaadavad olla. 

 

Üldjuhul kasutab Placet Group OÜ küpsistega kogutud informatsiooni järgmistel eesmärkidel: 

kasutajakogemuse ühtlustamine; teenuste arendus; kasutusanalüüs; turunduse suunamine. Placet Group OÜ 

veebilehel võib olla linke kolmandate isikute veebilehtedele, toodetele ja teenustele ning ka sotsiaalmeedia 

laiendusi (nt Facebooki pluginad, Google Analytics) turunduse ja statistika eesmärkidel. Placet Group OÜ 

veebilehtedel olevad kolmandate isikute teenused või kolmandate isikute rakendused alluvad kolmandate 

isikute isikuandmete kaitse reeglitele.  

 

Placet Group OÜ kasutab kahte liiki küpsiseid:  

 

• Ajutised küpsised salvestuvad üksnes ajutiselt veebilehe külastamise ajaks. Ajutised küpsised 

võimaldavad veebilehel meelde jätta Teie poolt tehtud varasemaid valikud (näiteks kasutajanimi, 

keelevalik jne) ning seeläbi pakkuda tõhusamaid ja isikupärasemaid funktsioone.  

 

• Püsiküpsised salvestuvad 14 kuuks, kuid soovi korral saate need ise seadmest kustutada. 

Peamisteks püsiküpsiste eesmärkideks on: veebilehitseja tuvastamine, teenuse pakkumine, 

veebilehe turvalisus ja teenuste terviklikkus, kasutajastatistika ja -analüüs, kasutajate vajaduste 

analüüs.  

 

Aja jooksul võib Placet Group OÜ küpsiseid teenuse kvaliteedi parandamiseks uuendada ja kohandada. 

 

Kui Teil on küsimusi või ettepanekuid, võtke ühendust e-posti aadressil dpo@placetgroup.com. Kui soovite 

teavet selle kohta, kuidas Placet Group OÜ töötleb Teie isikuandmeid, siis tutvuge „Kliendiandmete 

töötlemise põhimõtted Placet Group OÜ-s“. 
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