
Küpsiste eeskiri 
 
CooperSurgical, Inc. ja selle sidusettevõtted (CooperSurgical) austavad teie õigust privaatsusele ning 
kohustuvad teile pakkuma turvalist veebisaiti.  
 

Mis on küpsis? 
 
Küpsis on väike fail, mille teie kõvakettale paigaldamiseks küsitakse luba. Kui nõustute, lisatakse fail 
ja küpsis aitab analüüsida veebiliiklust või annab teile teada, kui külastate mõnda konkreetset saiti. 
Küpsised võimaldavad veebirakendustele vastata teile kui konkreetsele üksikisikule. 
Veebirakendused saavad kohandada oma toiminguid teie vajaduste, meeldimiste ja 
mittemeeldimistega, kogudes ja jättes meelde teavet teie eelistuste kohta. 
 

Mille jaoks küpsiseid kasutatakse? 
 
Kasutame liikluslogi küpsiseid, et tuvastada, milliseid lehti kasutatakse.  See aitab meil analüüsida 
veebilehe liikluse ja kasutuse andmeid ning täiustada meie veebisaiti ja teenuseid vastavalt kliendi 
vajadustele.   
 
Need andmed pole oma olemuselt isiklikud. Muuhulgas võib nendeks olla: 

• teie IP-aadress; 
• teie kasutatava brauseri või arvuti tüüp; 
• teie poolt saidil klikitavate linkide arv; 
• osariik või riik, kust te saiti külastate; 
• teie külastuse kuupäev ja kellaaeg; 
• internetiteenuse pakkuja nimi; 
• veebileht, millelt te meie saidile tulite; 
• lehed, mida te saidil vaatasite. 

 
Üldiselt aitavad küpsised meil teile pakkuda paremat veebisaiti ja teenust, võimaldades meil jälgida, 
millised lehed on teie jaoks kasulikud ja millised mitte.  Küpsis ei anna meile mitte mingisugust 
juurdepääsu teie arvutile ega mingit teavet teie kohta, v.a andmed, mida te ise otsustate meiega 
jagada.  
 
Meie veebitellimuste süsteemi puhul, kus kliendid saavad tellimusi esitada võrgu teel, võidakse 
veebisaidil esitatud kontaktandmeid kasutada ühenduse võtmiseks.  
 

Mis liiki küpsiseid me kasutame? 
 
Eelistuste küpsised 
Need võimaldavad saidil meelde jätta kasutaja sätted, nt eelistatav keel või asukoharegioon. Näiteks 
teie keele meeldejätmisel kuvatakse sait järgmisel korral just selles keeles.  
 
Eelistuste küpsiste keelamisel on saidi kasutuskogemus kehvem, kuid sait on siiski kasutatav. 
Turve 



Need autendivad kasutaja sisselogimist ja kaitsevad kasutajaid andmevarguse eest (nt veebilehe 
vormidel).  
 
Kui turbeküpsised on keelatud, ei pruugi te saada saidile sisse logida. 
 
Töötlemine 
Neist on abi saidi navigeerimisel.  
 
Kui töötlusküpsised on keelatud, ei pruugi sait toimida ootuspäraselt. 
 
Analüüs 
CooperSurgical kasutab Google Analyticsi küpsiseid, mis koguvad anonüümseid andmeid teie 
tegevuse kohta saidil. Analüüsiandmed aitavad meil mõista, kuidas meie saite kasutatakse, et 
pakkuda aina paremat kasutuskogemust.  
 
Google Analyticsi küpsiste keelamine ei häiri saidi toimimist. 
 

Teie määrate, kuidas me saame küpsiseid kasutada 
 
EL-i e-andmekaitsedirektiiv nõuab, et kõik veebisaidid, mis paigutavad kasutajate arvutitesse 
küpsiseid, peavad selleks luba küsima. CooperSurgical kasutab vaikiva nõusoleku põhimõtet. See 
võimaldab meil eeldada, et kui kasutaja küpsistest ei keeldu, on ta nendega nõus. 
 
Saate valida küpsistega nõustumise või neist keeldumise.  Enamik veebibrausereid nõustub 
küpsistega automaatselt, kuid tavaliselt saab brauseri sätteid soovi korral muuta, keelates küpsised. 
Sellisel juhul ei pruugi te saada veebisaidi võimalusi täies mahus kasutada. 
 

Lingid teistele veebisaitidele 
 
Meie veebisait võib sisaldada linke teistele veebisaitidele, mis kuuluvad meie äripartneritele või 
muudele ettevõtetele, mis pole CooperSurgicali ettevõtetega seotud. Need lingid on seal meie 
kasutajate mugavuse huvides. Me ei vastuta nende saitide andmekaitsepõhimõtete ega sisu eest 
ning soovitame neid külastada ettevaatusega. Eelkõige soovitame vaadata iga saidi 
privaatsuspoliitikat. 
 

Muu oluline teave 
 
CooperSurgicali ettevõtted kohustuvad kaitsma teie privaatsust ja rakendavad vajalikke 
tehnoloogiaid, et tagada turvaline ja meeldiv kasutajakogemus. CooperSurgicali ettevõtted jätavad 
endale õiguse seda protseduuri igal ajal muuta. 
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