
 

 

Teave küpsiste kohta 
Furla.com veebisaidi jaotis (www.furla.com) kasutab küpsiseid ja sarnaseid 

tehnoloogiaid sirvimiskogemuse parandamiseks ning võimaldamaks Furlal saata 

kasutajale tema huvidele vastavaid reklaamteateid. Selle täpsem kirjeldus on 

esitatud allpool. 

Mõisted 
Küpsised on lihtsad tekstifailid, mis võimaldavad veebisaidi serveril salvestada 

teavet kasutaja seadmes (tahvelarvuti, nutitelefon jne) kasutaja veebisaidi 

vaatamise ajal (seansiküpsis) ja järgnevate külastuste ajal (püsiküpsis).  Brauser 

salvestab need kasutaja valitud sätete alusel. Külastajate käitumise kohta teabe 

kogumiseks võidakse kasutada ka sarnaseid tehnoloogiaid, nt veebimajakas, 

läbipaistev GIF ja muid HTML5 kohalikke veebilehe salvestamisi. Lihtsuse huvides 

hõlmavad viited küpsistele kõiki sarnaseid tehnoloogiaid. 

Küpsiste tüübid 

Tehnilised küpsised 

Seansiküpsised: need on veebisaidi korrektse toimimise tagamiseks hädavajalikud 

ja neid kasutatakse registreerimise või juurdepääsu haldamiseks ning 

juurdepääsuks reserveeritud funktsioonidele. Neid salvestatakse sirvimisseansi 

ajal ajutiselt ja kasutaja seade kustutab need brauseri sulgemisel automaatselt. 

Pange tähele, et seansiküpsiste keelamisega ei pruugi kasutaja pääseda ligi 

funktsioonidele, mis nõuavad registreerimist või juurdepääsu. Nende küpsiste 

töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille osapool on ka kasutaja, nimelt Furla 

veebisaidi teenuste osutamiseks (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 

punkt b). 

Püsiküpsised veebisaidi optimeerimiseks ja statistiliseks kasutamiseks: 

võimaldavad Furlal koguda ja analüüsida (anonüümselt) veebisaidi liikluse ning 

kasutamise andmeid, jälgida süsteemi ning parandada toimimist, nt kasutaja 

eelistuste salvestamisega, et täiustada järgmisi külastusi. Neid ei kustutata 

brauseri sulgemisel automaatselt, vaid salvestatakse kasutaja arvutisse määratud 

ajaks (nt aasta lõpuni) või seni, kuni kasutaja need kustutab. Nende küpsiste 

töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille osapool on ka kasutaja, nimelt Furla 



 

 

veebisaidi teenuste osutamiseks (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 

punkt b). 

Lisateavet nende küpsiste haldamise ja kustutamise kohta leiate allolevast jaotisest 

„Küpsiste haldus“. Pange tähele, et küpsiste keelamise või nendest keeldumise 

tõttu võivad selle veebisaidi mõned osad olla juurdepääsematud või mitte korralikult 

toimida. 

Allpool esitatud on loetelu tehnilistest küpsistest, mida veebisait hetkel kasutab.  

Nimi Tüüp Kestus Eesmärgid 

SFCC-cart 

  

Kliendi_ID 

  

Tehniline Seanss 

Nii registreerimata kui ka 

registreeritud kasutajate ostukorvi 

andmed 

furlaCountry 

  

furlaLoc 

Tehniline 30 päeva 

Määrake juurdepääsuriik ja kasutaja 

geograafilised koordinaadid. Need 

määratakse geolokatsiooni teel või 

riigi muutmise korral kasutaja poolt 

__canI_TH Tehniline Seanss 
Veebisaidi haldamiseks vajalikud 

seansi andmed 

Seanss 

  

Session.sig 

  

Tehniline Seanss 
Veebisaidi haldamiseks vajalikud 

seansi andmed 

Shownlpopup Tehniline Seanss 
Määramine, kas kuvada uudiskirja 

hüpikteadet või mitte 



 

 

Dwanonymous_e 

  

Dw_securetoken_ 

  

Dwsid 

  

Sfcc_token 

  

Tehniline Seanss 

Küpsised, mis on vajalikud 

veebisaidi nõuetekohaseks 

toimimiseks juurdepääsu ja ostude 

jaoks 

dwcookie Tehniline Seanss 

Küpsised, mis on vajalikud 

veebisaidi korrektseks toimimiseks 

veebisaidi hooldamise eesmärgil 

Dwuser_XXXX 

  

Dwcustomer_XXXX 

Tehniline 6 kuud 
Veebisaidi haldamiseks vajalikud 

seansi andmed 

Dwsourcecode_XXXX Tehniline 1 päev 

Küpsised, mis on vajalikud 

veebisaidi korrektseks toimimiseks 

veebisaidi hooldamise eesmärgil 

Dwsid (asendab sidi) Tehniline Seanss 

Küpsised, mis on vajalikud 

veebisaidi korrektseks toimimiseks 

turvalisuse eesmärgil selle 

vaatamise ajal ja ostu sooritamisel 

Dwsecuretoken_XXXX Tehniline Seanss 
Seansi teabe säilitamine, kui 

kasutatav protokoll on HTTPS 



 

 

Dwanonymous_XXXX 

  

Dwac_XXXX 

  

Dwpersonalization_XXXX 

Tehniline 

(omaniku 

analüüs) 

6 kuud 

Omaniku küpsised, mis võimaldavad 

anonüümselt analüüsida veebisaidi 

kasutamise statistikat 

JSESSIONID 

  

VISITOR_ID 

Tehniline Seanss 

Seansi ID-andmete kogumine ja 

kasutajal veebitehingu lõpetamise 

võimaldamine 

 

Kolmanda osapoole küpsised  

Veebisait kasutab ka küpsiseid, mida pakuvad kolmandast osapoolest 

teenusepakkujad. 

Analüütilised küpsised: veebisaidi liikluse ja kasutamise andmete anonüümseks 

kogumiseks ning analüüsiks kasutatakse kolmandast osapoolest teenuse 

pakkujaid, nt Google Analytics. Selliste küpsiste kasutamiseks on vaja kasutaja 

nõusolekut, mille andmiseks kasutaja klõpsab veebisaidil ilmuval hüpikaknal nuppu 

„ok“ (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a)  

Profiilianalüüsi küpsised: valitud kolmandast osapoolest teenusepakkujad 

kasutavad profiilianalüüside küpsiseid Furla veebisaidi sirvimise jälgimiseks, et 

luua maitsete, harjumuste, valikute jms profiilid. See võimaldab neil saata 

kasutajale vastavalt tema eelistustele reklaamteateid ja/või kuvada isikupärastatud 

reklaami- ja kommertssõnumeid, sh kuvamised sotsiaalmeedia profiilide 

andmevoogudes (nt Facebook, Instagram, Twitter jne), ehk aidata kliendil 

vormistada veebisaidil pooleli olevad ostud. Selliste küpsiste kasutamiseks on vaja 

kasutaja nõusolekut, mille andmiseks kasutaja klõpsab veebisaidil ilmuval 

hüpikaknal nuppu „ok“ (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a)  

Lisateavet nende küpsiste haldamise ja kustutamise kohta leiate allolevast jaotisest 

„Küpsiste haldus“. 



 

 

Allpool on loetletud peamised kolmandate osapoolte küpsised, mida veebisait 

hetkel kasutab. 

  

Nimi Tüüp Vahend Kestus Eesmärgid 

_ga Analüütiline 
Google 

Analytics 
2 aastat 

Kordumatu identifikaatori 

salvestamine, mida 

kasutatakse statistiliste 

andmete genereerimiseks 

külastaja veebisaidi 

kasutamise kohta 

_gat Analüütiline 
Google 

Analytics 
Seanss 

Taotluste sageduse 

piiramine 

_gid Analüütiline 
Google 

Analytics 
Seanss 

Kordumatu identifikaatori 

salvestamine, mida 

kasutatakse statistiliste 

andmete genereerimiseks 

külastaja veebisaidi 

kasutamise kohta 

_utma 

  

  

Analüütiline 
Google 

Analytics 
Püsiv 

Jälgib, mitu korda kasutaja 

on veebisaiti külastanud 

alates esimesest külastuse 

kuupäevast kuni viimase 

külastuseni 

_utmb 

  

_utmc 

  

Analüütiline 
Google 

Analytics 
Seanss 

Veebisaidi külastuse 

kestuse arvutamine 



 

 

_utmt Analüütiline 
Google 

Analytics 

10 

minutit 

Taotluste sageduse 

piiramine 

_utmz 

  

  

Analüütiline 
Google 

Analytics 
6 kuud 

Jälgib, milliselt veebisaidilt 

kasutaja tuleb, kasutatavat 

otsingumootorit, klõpsatud 

linki ja kasutatud märksõna 

_TA_TRACKING 

  

sp 

Analüütiline Thron 3 kuud 

Throni sisujaotusvõrgus 

(CDN) levitatud Furla 

piltide kasutamise 

anonüümse jälgimise 

lubamine 

NID 

  

SID 

  

IDE 

  

ANID 

  

DSID 

  

FLC 

  

Profiilianalüüside 

koostamine 

Google 

Shopping 

Alates 3 

kuust 

kuni 2 

aastani 

Kasutajale sobiliku sisuga 

reklaamide näitamine, 

kampaaniate tõhususe 

parandamine ja kasutajale 

juba kuvatud reklaamide 

näitamise vältimine 



 

 

AID 

  

TAID 

  

exchange 

  

_uid 

  

__gac 

  

__gads 

fr 
Profiilianalüüside 

koostamine 
Facebook 3 kuud 

Reklaami eesmärgil 

Facebooki kasutajate 

jälgimine 

[küpsise nimi]     

acdc 

  

Profiilianalüüside 

koostamine 
Criteo 6 kuud 

Kõikide parameetrite 

jälgimine veebisaidil, nt 

dünaamilised 

ribareklaamid  

dis 

  

eid 

Profiilianalüüside 

koostamine 
Criteo 6 kuud 

Reklaami avaldaja 

teavitamine (st veebisait, 

kus kampaania toimub) 

reklaamija asukohast, et 

blokeerida reklaami 

kuvamist sellel veebisaidil 



 

 

evt 

  

  

Profiilianalüüside 

koostamine 
Criteo 1 aasta 

Kasutaja 

loobumistoimingute (opt-

out) jälgimine (st 

reklaamide vaatamise 

lõpetamise soovid) seoses 

ühe kampaania või 

Criteoga üldiselt 

ZDI 
Profiilianalüüside 

koostamine 
Criteo 5 aastat 

Kasutaja 

loobumistoimingute (opt-

out) jälgimine (st 

reklaamide vaatamise 

lõpetamise soovid) seoses 

ühe kampaania või 

Criteoga üldiselt 

opt 

  

optout 

  

udc 

Profiilianalüüside 

koostamine 
Criteo 6 kuud 

Sobivamate kohandatud 

ribareklaamide kuvamise 

lubamine vastavalt 

kasutaja käitumisele 

veebisaidil 

pp 
Profiilianalüüside 

koostamine 
Criteo 1 päev 

Sobivamate kohandatud 

ribareklaamide kuvamise 

lubamine vastavalt 

kasutaja käitumisele 

veebisaidil 

SaleCycle 
Profiilianalüüside 

koostamine 

www. 

salecycle.com 
6 kuud 

Kogub andmeid veebisaidi 

kasutamise kohta, 

pöördudes kasutaja poole 

e-posti või sõnumi teel, et 

aidata kaasa ostuprotsessi 

lõpetamisele ja pakkuda 

isikupärastatud reklaami 



 

 

vastavalt toodetele, mida 

kasutaja veebisaidil vaatab  

udi 
Profiilianalüüside 

koostamine 
Criteo 6 kuud 

Kampaania ID jälgimine, 

mis on ainulaadne 

identifitseerimiskood, mille 

Criteo igale kampaaniale 

omistab 

uic 
Profiilianalüüside 

koostamine 
Criteo 1 aasta 

Kampaania ID jälgimine, 

mis on ainulaadne 

identifitseerimiskood, mille 

Criteo igale kampaaniale 

omistab 

uid 
Profiilianalüüside 

koostamine 
Criteo 1 kuu 

Loovuse teabe kogumine, 

teisisõnu dünaamilistes 

ribareklaamides 

kasutatavate paigutuste ja 

värvide kasutamise kohta 

 

Pange tähele, et Furla ei kontrolli kolmandate osapoolte küpsiseid. 

Furla peamiste kolmandatest osapooltest tarnijate kogutud teabe haldamine on 

reguleeritud tarnijate küpsiseid käsitlevate normidega ja/või küpsiste keelamise 

juhistega, mis on saadaval järgmistel linkidel.  

Google 

Analytics/Google 

Shopping 

https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB 

Küpsiste keelamiseks klõpsake siin 

Thron https://www.thron.com/en/copyright-privacy-policy 

Facebook https://www.facebook.com/policies/cookies/  

[sotsiaalmeedia 

nimi] 
 

Criteo https://www.criteo.com/cookie-policy/  

https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://www.criteo.com/cookie-policy/


 

 

  

SaleCycle http://www1.salecycle.com/privacy-policy-it 

 

Veebisait võib sisaldada täiendavaid kolmandate osapoolte analüütilisi küpsiseid, 

mis erinevad aeg-ajalt sõltuvalt Furla reklaamikampaaniast. Sellistel juhtudel 

võivad Furla määratud kolmandatest osapooltest reklaamibürood kasutada 

küpsiseid Furla veebisaidil asuvate reklaamikampaaniate kontekstis, et 

genereerida selliste kampaaniate kohta anonüümset statistikat ja ainult piiratud 

ajaks. Nende küpsiste kohta lisateabe saamiseks võite kirjutada e-posti aadressile 

privacy@furla.com. 

Lisateavet nende küpsiste haldamise ja kustutamise kohta leiate allolevast jaotisest 

„Küpsiste haldus“. 

  

 

Küpsiste haldamine 
Küpsiseid saate hõlpsalt vastu võtta, välja lülitada ja neist keelduda, muutes oma 

brauseri seadeid. Samuti saate kohandada brauseri sätteid erinevate veebisaitide 

ja rakenduste jaoks ning enamik kõige levinumatest brauseritest võimaldab teil 

valida erinevaid sätteid nii omaniku küpsiste kui ka kolmandate osapoolte küpsiste 

jaoks. Pange tähele, et tehniliste küpsiste täielik või osaline väljalülitamine võib 

mõjutada registreeritud kasutajatele mõeldud funktsioonide korrektset toimimist, 

samas kui kolmandate osapoolte või profiilide koostamise küpsiste väljalülitamine 

ei mõjuta mingil moel kasutaja sirvimiskogemust. Mugavuse huvides esitame lingid 

peamiste brauserite veebilehtedele, mis pakuvad juhiseid küpsiste kustutamiseks:  

Internet Explorer | Firefox | Chrome | Safari  

Lisateavet küpsiste kasutamise piiramise kohta leiate veebisaidilt  

www.youronlinechoices.com 

www.networkadvertising.org/choices/f 

mailto:privacy@furla.com
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en-GB
https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/cookies/
http://www.youronlinechoices.com/
http://www.networkadvertising.org/choices/

