Küpsiste poliitika
Muud. detsember, 2019
Kooskõlas Itaalia andmekaitseameti sättega 229/2014 vastavalt isikuandmete kaitset käsitleva
määruse EL 679/2016 (edaspidi "määrus või GDPR") artiklile 13, soovib Luigi Lavazza SpA kui
vastutav töötleja, Teid teavitada, et Teie sirvitav veebisait kasutab küpsiseid.
Küpsised on tekstifailid, mille kasutaja arvuti või seade salvestab automaatselt iga kord, kui ta
veebisaiti külastab; see tähendab, et igal järgneval visiidil jälgitakse kasutaja valikuid, mille
tulemuseks on tõhus ja kasutajale suunatud sirvimiskogemus. Sõltuvalt nende funktsioonist ja
kasutusotstarbest, võib küpsised jagada tehnilisteks küpsisteks, jälgimisküpsisteks ja
kolmandate osapoolte küpsisteks.
Selle veebisaidi sirvimisel võib kasutaja saada küpsiseid, mis saadetakse otse veebisaidilt ja
mida haldab vastutav töötleja (nn esimese osapoole küpsised), ning küpsiseid, mis on saadetud
erinevatelt veebisaitidelt või veebiserveritest ja mida haldavad kolmandad isikud (nn kolmanda
osapoole küpsis.).
Kõigi oma isikuandmete kaitsega seotud küsimuste korral pöörduge vastutava töötleja poole,
kirjutades järgmisele e-posti aadressile: PrivacyDPO@lavazza.com
1. ESIMESE OSAPOOLE KÜPSISED
Kõiki selles jaotises kirjeldatud küpsiseid saadab veebisait otse ja neid haldab vastutav töötleja.
Küpsised installitakse näidatud eesmärkidel seoses allpool nimetatud erinevate küpsiste
kategooriatega ja neid võib edastada kolmandatele isikutele.
Tehnilised ja koondstatistika küpsised - need küpsised on installitud eesmärgiga parandada
veebisaidi toimimist ning suurendada selle tõhusust ja jõudlust. Seda tüüpi küpsiseid
kasutatakse ka näiteks selleks, et meelde jätta kasutaja otsus küpsiste veebisaidil kasutamise
kohta. Tehnilisi küpsiseid ei kasutata ühelgi muul eesmärgil ja neid võivad hallata otse Lavazza
või kolmandad osapooled (vt lõiku "Kolmanda osapoole küpsised").
Sellesse kategooriasse kuuluvad ka jõudluse või analüütikaküpsised. Need on küpsised, mis
koguvad teavet veebisaiti sirvivate kasutajate arvu ja enimkülastatud veebisaidi
lehekülgede/sektsioonide kohta (näiteks lehed, kust saadakse veateateid). Sellesse
kategooriasse kuuluvad ka funktsionaalsed küpsised ja need võimaldavad kasutajal pakutavate
teenuste täiustamiseks sirvida veebisaiti valitud kriteeriumide seeria põhjal (nt keel,
tekstimärgid, brauseri tüüp).
Tehnilisi küpsiseid saab kasutada ilma kasutaja konkreetse eelneva nõusolekuta. Kõik need
küpsised on automaatselt volitatud. Kui soovite need keelata, lugege palun lõiku "Kuidas
küpsiseid kontrollida".
Profileerimisküpsised - Need on küpsised, mis jätavad sirvimise ajal kasutajate valikud
meelde ja mis paigaldatakse kasutajatele suunatud teenuste või reklaamimaterjalide
pakkumiseks, sisu kuvamiseks ja ärimaterjalide pakkumiseks meie veebisaitide sektsioonide
alusel, mis on kasutajate ja nende huvide jaoks kõige olulisemad.
Profileerimisküpsiste kasutamine põhineb kasutaja nõusolekul. Nõusoleku saamiseks
avatakse riba, mida kasutajatele näidatakse veebisaidi esmakordsel külastamisel, vastavalt
Itaalia andmekaitseameti sättele (229/2014). Kui klõpsate ribareklaami sulgemiseks ja sirvimise
jätkamiseks nupul „Nõustu”, annate oma nõusoleku küpsiste kasutamiseks.
Nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta, keelates küpsised järgnevas "Kuidas küpsiseid
kontrollida" lõigus kirjeldatud meetoditel.

2. KOLMANDA OSAPOOLE KÜPSISED
Kolmandate osapoolte küpsiseid paigaldavad sirvitud veebisaidiga mitteseotud kolmandate
osapoolte veebisaidid, et pakkuda kasutajatele suunatud teenuseid või reklaammaterjale.
Sellelt veebisaidilt leiab ka sotsiaalmeedia nuppe - need on digitaalsed nupud (nn ikoonid), mis
pakuvad otselinki meie sotsiaalmeedia profiilidele (nt Facebook, YouTube, Instagram, Twitter)
või võimaldavad kasutajatel neid kasutada sisse logimiseks või veebisaidile registreerimiseks
(nt Google, Amazon, Facebook) - ning need on võimelised installima kolmandate osapoolte
küpsiseid või nende poolt viidatava sotsiaalmeedia platvormi küpsiseid.
Vastav töötleja ei tegele nende küpsiste otsehaldusega ja seetõttu palume tutvuda kolmandate
osapoolte poolt selliste küpsiste haldamiseks kasutatavate eeskirjadega.
Kolmandate osapoolte küpsiste kasutamiseks on vajalik kasutaja nõusolek vastavalt eelmises
lõigus kirjeldatud meetoditele. Nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta, keelates küpsised
järgnevas "Kuidas küpsiseid kontrollida" lõigus kirjeldatud meetoditel:
3. KUIDAS KÜPSISEID KONTROLLIDA
Küpsiste haldamise protseduurid erinevad, sõltuvalt kasutatavast brauserist; kasutajad saavad
oma küpsiste eelistusi hallata otse oma brauseris ja takistada näiteks kolmandatel osapooltel
neid installimast. Kasutaja brauserieelistuste kaudu saab kustutada ka kõik varem installitud
küpsised, sealhulgas küpsised, mis võivad sisaldada nõusolekut küpsiste installimiseks selle
veebisaidi poolt. Oluline on märkida, et kui kõik küpsised on keelatud, võib selle veebisaidi
toimimine olla takistatud.
Kui kasutaja ei tea oma kasutatava brauseri tüüpi või versiooni, saab ta klõpsata brauseriakna
ülaosas nupul "Abi" ja seeläbi kogu nõutavale teabele ligi pääseda. Teisest küljest, kui kasutaja
teab oma brauseri tüüpi või versiooni, saab kasutaja sellel klõpsata, et küpsiste haldamise
lehele ligi pääseda.
Kasutajad võivad kasutatavate brauserite küpsiste haldamise kohta teavet leida järgmistelt
aadressidelt:
Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari ja Microsoft Edge .
Kolmandate osapoolte pakutavate teenuste puhul saavad kasutajad kasutada ka oma õigust
oma tegevuse jälgimise vastu protestida, kontrollides kolmanda isiku privaatsuspoliitikat.
Kolmandate osapoolte teenuste nimekiri:
Google
Amazon
Facebook
Twitter
Käesolev küpsisepoliitika võib aja jooksul muutuda, näiteks uute valdkondlike eeskirjade
jõustumise, uute teenuste muutmise või osutamise tõttu või muude tehnoloogiliste uuenduste
tõttu. Seetõttu kutsutakse kasutajaid selle poliitikaga regulaarselt tutvuma.
4. ANDMESUBJEKTIDE ÕIGUSED JA NENDE ÕIGUSTE RAKENDUSMEETODID
Andmesubjektidel
on
õigus
kasutada
artiklites
sätestatud
õigusi.
Lisateabe
saamiseks/isikuandmete töötlemise ja GDPR-i paragrahvidega 15–22 Teile antud õiguste
rakendamise kohta võite kirjutada e-posti aadressil: PrivacyDPO@lavazza.com või vastutava
töötleja registreeritud aadressil: 32 Via Bologna, 10152, Turin (TO), Italy.

