Mogo OÜ Küpsiste kasutamise eeskiri
Küpsiste kasutamise poliitika selgitab, kuidas mogo OÜ (edaspidi “meie”) kasutab küpsiseid oma veebisaitidel, sealhulgas
www.mogo.ee. Kui oled nõustunud meie küpsisepoliitikaga, siis võib lisaks selle veebisaidi toimimist tagavatele küpsistele Sinu
brauserisse või seadmesse paigalduda muid küpsiseid, piksleid (pixel tags, web-beacons) või sarnast salvestustehnoloogiat. Antud
küpsiste kasutamise poliitika selgitab, milliseid küpsiseid meie veebisait kasutab ja mis eesmärkidel.
Küpsiste seadeid saad muuta oma küpsiste seadete alt ja loobuda igast küpsisekategooriast (välja arvatud rangelt vajalikud küpsised),
klõpsates küpsiste bänneril nupul „Küpsiseseaded“.
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Mis on küpsised ja mis eesmärgil me neid kasutame?

Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse meie veebilehte külastades Sinu seadmesse. Läbi brauseri saadavat teavet
kasutatakse Sinu igal järgmisel külastusel, et veebisait tunneks ära kasutaja ja jätaks tema valikud meelde (näiteks keelevalik,
sisselogimisteave ja muud seaded). See muudab järgmised külastused lihtsamaks ja saidi kasutamise mugavamaks.
Kasutame erinevat tüüpi küpsiseid. Meie veebisaiti külastades seadistame Sinu brauserisse või seadmesse rangelt vajalikud küpsised.
Muud tüüpi küpsised salvestatakse ainult siis, kui oled nende küpsiste kasutamisega nõustunud. Alljärgnevalt leiad rohkem üksikasju
küpsiste kohta, mis võidakse salvestada Sinu seadmesse või brauserisse, kui külastad meie veebisaiti.
1.1

Rangelt vajalikud küpsised

Rangelt vajalikud küpsised aitavad veebisaiti mugavamalt kasutada, pakkudes selliseid põhifunktsioone nagu lehe navigeerimine,
keelevalik, autoriseerimine ja vormide täitmine. Need küpsised on veebisaidi tööks hädavajalikud ja neid ei saa välja lülitada. Lisaks
ei koguta andmeid kasutaja identiteedi ega statistika kohta. Andmeid salvestatakse kasutaja seadmesse kuni päeva lõpuni.
1.2

Analüütilised küpsised

Analüütilised küpsised võimaldavad meil loendada külastusi ja liikluse allikaid, nii et saame mõõta ja parandada oma veebisaidi
jõudlust. Need aitavad meil teada saada, milliseid lehti külastatakse rohkem ning näha, kuidas külastajad saidil ringi liiguvad. Kogu
analüütilistelt küpsistelt saadud teave on koondatud kujul. Kasutame kolmanda osapoole küpsiseid, mis on Sinu seadmes seadistatud
1.3

Sihtturunduslikud küpsised

Sihtturunduslike küpsiseid võivad meie saidi kaudu seadistada meie reklaamipartnerid. Teavet võidakse kasutada Sinu huviprofiili
loomiseks ja asjakohaste reklaamide näitamiseks teistel saitidel. Andmeid ei salvestata isikuliselt, vaid need põhinevad Sinu brauseri
kogutud andmete tuvastamisel. Kui Sa keeldud nendest küpsistest, on Sinule näidatavad reklaamid üldisemad ning ei kajastas
teemasid, mis Sulle huvi võiksid pakkuda. Need küpsised on teie seadmes seadistatud
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Kolmanda osapoole küpsised

Meie veebisait kasutab kolmanda osapoole teenuseid, näiteks veebiliikluse analüüsimiseks, et me saaks teada, mis on meie veebisaidil
populaarne ja mis mitte, aidates meil seega veebilehte teha paremini kasutatavaks. Kogu teavet, mis on saadud kolmandate osapoolte
küpsistest, töötleb vastav teenusepakkuja, seega loe palun ka nende teenusepakkujate privaatsuspoliitikat. Sa võid igal ajal
kolmandate osapoolte küpsiste töötlemisest loobuda.
Näiteks võime kasutada Google Analyticsi küpsiseid, et mõõta kasutajate käitumist meie veebisaidil. Need küpsised koguvad teavet
Sinu veebisaidi külastamise kohta veebisaidiga, näiteks kordumatud külastused, korduvkülastused, seansi kestus jne.
Samuti võime kasutada Facebooki piksleid, et töödelda teavet meie veebisaidi kasutaja tegevuse kohta, nagu külastatud veebisait,
Facebooki identiteet, brauseri andmed ja palju muud. Facebooki pikslitest töödeldavat teavet kasutatakse Sinu huvidel põhinevate
reklaamide esitamiseks Facebooki kaudu, samuti seadmetevaheliste konversioonide ja kasutajate suhtluste mõõtmiseks meie
veebisaidil.
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Kuidas küpsiseid kontrollida

Meie veebisaiti külastades kuvati Sulle informatiivne hüpikaken, et veebisait kasutab küpsiseid ja küsis Sinu nõusolekut analüütiliste
ja turundusküpsiste lubamiseks. Kui soovid oma nõusoleku tagasi võtta või küpsiste seadeid muuta, saad seda teha, klõpsates
ülaltoodud küpsiste seadete nupul.
Saad oma nõusoleku analüütiliste ja/või turundusküpsiste jaoks igal ajal tagasi võtta, samuti kustutada kõik oma brauserisse
salvestatud küpsised, kustutades oma brauseri küpsiste ajaloo. Samuti saad seadistada oma brauseri küpsiste salvestamise
blokeerimiseks. Kui klõpsad oma brauseris nupul „Abi“, leiad juhised selle kohta, kuidas takistada brauseril küpsiste salvestamist,
samuti seda, millised küpsised on juba salvestatud ja soovi korral need kustutada. Seadeid tuleb muuta iga kasutatava brauseri puhul.
Lisaks saad oma veebisaiditegevuse Google Analyticsile kättesaadavaks tegemisest eraldi loobuda, installides Google Analyticsi
loobumisprogrammi lisandmooduli, mis takistab Sinu veebisaidi külastamise kohta teabe jagamist Google Analyticsiga.
Lisandmooduli link ja lisateave: https://support.google.com/analytics/answer/18188
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Küpsisepoliitika muudatused

Jätame endale õiguse küpsisepoliitikat igal ajal muuta. Muudatused jõustuvad kohe, kui need on veebisaidile üles laaditud.

5

Kontaktandmed

Kui Sul on küsimusi oma isikuandmete töötlemise või meie küpsisepoliitika kohta, võta meiega ühendust kirjutades meiliaadressile
mogo@mogo.ee.

See küpsisepoliitika kehtib alates [10.09.2021]

