
Küpsiste reeglid 

1. Meie sait automaatselt ei kogu andmeid, välja arvatud sisuvõivad küpsiseid. 
 

2. Küpsised on väikesed tekstifailid, paigutatakse teie seadmesse. Küpsised sisaldavad tavaliselt 
saidi nime nad tulevad, aegumiskuupäev ja kordumatu number. 
 

3. Präänikuid talletatakse teie seadmes ja juurdepääsetav saidi operaatorile: ASDIRECT Sp. z 
o.o., mis asuvad Łódźi Poolas, Karolewska tänava 13c / 31. 
 

4. Küpsiseid kasutatakse selleks, et: 
 

a) pakkuda teile isikupärastatud veebisirvimisvõimalusi, võimaldades meil tunda teie 
 

b) seadme ja Saidi kohandada oma eelistustele; 
 

c) statistika kogumine, mis aitaksid meil analüüsida, kuidas meie kliendid suhtlevad 
meie saiti 
 

d) saate teha parandusi; 
 

e) võimaldab teostada mõningaid olulisi funktsioone, näiteks meie sait logige seansi 
üksikasjad, nii et teil ei paluta sisestada oma kasutajanimi ja parool igal alamsaidil. 
 

5. Me kasutame kahte tüüpi küpsiseid: ajutine “seansikid” seadmesse salvestatud ainult seni, 
kuni logite välja, jätke saidi või brauseri sulgeda ja “psiseid” ladustada kuni aegumise 
kuupäeva kindlaks määrata nende parameetrid või nende kustutamine Kasutaja. 
 

6. Me kasutame järgmist liiki küpsised: 
 

a) oluliste küpsised”, mis võimaldavad teil sirvida, sealhulgas nt autentimie  küpsiseid 
kasutatakse meie teenuseid, mis nõuavad autentimist; 
 

b) ohutuse küpsised”, mille eesmärk on tagada ohutus , nt kasutamise jälgimine 
 

c) autentimine Saidi; 
 

d) jõudluse küpsised”, et aidata meil mõista, kuidas suhtlete oma sait; 
 

e) funktsionaalne küpsised”, mis võimaldavad saidi “mäletab” teie valitud sätted 
 

f) ja isikupärastada oma kasutajaliidese nt oma keele ja piirkonna, fondi suuruse, 
eelistatud saidi paigutust jne. 

g) reklaami küpsised”, mis ei lase meil isikupärastada teie reklaame  
vaadata. 
 

7. Paljud veebibrauserid ladustamise küpsiseid aktsepteerida vaikimisi. Saate muuta brauseri 
seadeid igal ajal, eriti selleks, et keelata automaatne salvestamine teie arvutisse küpsised 
seadme või veenduge, et olete kursis iga uue küpsise, mis on juba salvestatud. Rohkem 
üksikasju seoses küpsised brauser on saadaval brauseri seadeid. 
 



8. Pidage meeles, et mäluruumi piirangud küpsiseid teie seadmes keelata saidi teatud 
funktsioonid. 
 

9. Seadmesse salvestatud küpsiseid ka kid ASDIRECT äripartnerite ja reklaamijatega. 

 


