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 kustutat a
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.
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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 v aja
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.
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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
https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB
Analytics/Google
Küpsiste keelamiseks klõpsake siin
Shopping
Thron

https://www.thron.com/en/copyright-privacy-policy
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https://www.facebook.com/policies/cookies/
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https://www.criteo.com/cookie-policy/
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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

