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Küpsistepoliitika 

T. Rowe Price’i kontserni küpsistepoliitika eesmärk on anda teile teavet küpsiste ja sarnaste 
tehnoloogiate kasutamise kohta meie digitaalses sisus (nt kontserni veebisaidid, mobiilirakendused või 
e-kirjad). 

Küpsised ja sarnased tehnoloogiad, nagu veebimajakad, kohalik mälu, sildid ja pikslid, on väikesed teksti- 
või graafikafailid, mis paigutatakse teie arvutisse või muusse seadmesse, kui külastate või võtate vastu 
meie digitaalset sisu. Küpsiseid kasutatakse laialdaselt erinevatel põhjustel, näiteks et võimaldada 
veebisaidil tõhusalt töötada ning koguda teavet teie ja teie veebieelistuste kohta. Lihtsuse mõttes 
nimetame kõiki neid tehnoloogiaid küpsisteks.  

Pöörame tähelepanu asjaolule, et sageli kasutatakse küpsiseid meie digitaalse sisu teatud funktsioonide 
lubamiseks ja täiustamiseks ning kui otsustate teatud küpsised välja lülitada, võib see mõjutada meie 
digitaalse sisu toimimist. Näiteks kui teie brauser on seatud küpsiste keelamiseks või nendega mitte 
nõustumiseks, ei pruugi osa sisust olla kättesaadav või te ei saa sisse logida. Lisateabe saamiseks vt 
jaotist  Küpsiste haldamine, mille leiate selle poliitika lõpus. 

Küpsiste liigid 

Küpsiste liigid, mida me kasutame, saab jagada järgmistesse üldkategooriatesse. 

• Hädavajalikud küpsised Need küpsised on vajalikud meie digitaalse sisu toimimiseks, näiteks 
veebisaidi, mida te soovite külastada, ja neid ei saa meie süsteemides välja lülitada. Neid on vaja näiteks 
selleks, et saaksime pakkuda rippmenüüsid, mis võimaldavad teil valida oma riigi ja konkreetse 
veebisaidi, mida soovite külastada; et teada, et olete sisse loginud, või et leida, kus te saate veebivormi 
täita.  

• Toimivusküpsised Need küpsised võimaldavad meil mõista, kuidas meie digitaalset sisu kasutatakse. 
Need koguvad teavet, näiteks kui palju meil on külastajaid, milliseid meie digitaalse sisu piirkondi 
külastatakse, kuidas külastajad digitaalses sisus ringi liiguvad, kas nad saavad veateateid ja kas meie 
saadetud elektroonilisi kirju avatakse või kas kirjas sisalduvatele linkidele klõpsatakse. See teave aitab 
meil mõõta ja parandada meie digitaalset sisu, näiteks teha täiustusi navigeerimise parandamiseks. 

• Funktsionaalsusküpsised Need küpsised võimaldavad meil pakkuda suuremat funktsionaalsust ja 
rohkem võimalusi isikupärastamiseks. Näiteks aitavad need meeles pidada teie tehtud valikuid, 
võimaldavad meil kohandada oma digitaalset sisu teie jaoks ja lubada meie digitaalses sisus sellised 
omadused nagu näiteks videod.  

• Reklaamiküpsised Neid küpsiseid kasutame meie ise ja kasutavad meie reklaamipartnerid, kellele 
me oleme andnud loa paigutada kolmanda poole küpsiseid meie digitaalsesse sisusse. Reklaamiküpsised 
koguvad teavet teie külastuse kohta meie digitaalsesse sisusse ja mujale internetti, et aidata meil 
mõista, millised meie digitaalse sisu valdkonnad teid huvitavad. Need küpsised võivad ka tuvastada, 
millised muud veebisaidid võisid teid meie digitaalsesse sisusse suunata. Reklaamiküpsised võivad aidata 
meil või meie partneritel meie turundust teie jaoks isikupärastada, sealhulgas veebireklaamide, e-posti 
või sotsiaalmeedia kaudu. 
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Lisateave küpsiste kohta 

Küpsiste seadmine ja teenusepakkujate kasutamine Küpsiseid meie digitaalsesse sisusse võime 
seada/paigutada meie, meie kaasatud teenusepakkuja või meie reklaamipartnerid. Küpsiseid, mille on 
paigutanud sait, mida te külastate, nimetatakse „esimese poole küpsisteks“ (näiteks teie brauserisse 
paigutatud ja meie hallatud küpsised, kui te külastate meie veebisaiti). Kolmandate poolte küpsised 
meie digitaalses sisus paigutab kolmanda poole sait (näiteks küpsised, mille on teie brauserisse 
paigutanud ja mida haldab reklaamipartner, kui külastate meie veebisaiti). Võime teha koostööd 
teenusepakkujatega, et paigutada meie digitaalsesse sisusse esimese või kolmanda poole küpsiseid. 
Need teenusepakkujad võivad neid tehnoloogiaid kasutada meie sisu ja reklaami edastamiseks ning 
anonüümsete saitide mõõdikute ja analüütika koostamiseks. Me ei luba ühelgi neist teenusepakkujatest 
koguda teie isikuandmeid meie saitidel või meie teenustes, rakendustes või tööriistades oma 
eesmärgiks. Nende teenusepakkujate suhtes kehtivad meiega sõlmitud konfidentsiaalsuslepingud ja 
muud õiguslikud piirangud seoses isikuandmete kogumise või kasutamisega. 

Lingid teistele veebisaitidele ja sotsiaalmeediale Meie digitaalne sisu võib sisaldada linke teistele 
kolmandate poolte veebisaitidele ja selline linkimise protsess võib hõlmata kolmanda poole küpsiste 
paigutamist teie seadmesse. Küpsiseid võib kasutada ka sisu jagamise võimaldamiseks sotsiaalmeedia 
võrgustike kaudu, näiteks Facebooki, Instagrami, Twitteri või LinkedIni nuppude Jaga/Meeldib kaudu, 
ning need on teile nähtavad meie digitaalse sisu vastavatel lehtedel. Meie digitaalsest sisust väljumisel 
kohalduvad kolmanda poole andmekaitse- ja küpsistepoliitika. 

Kestus Küpsiste püsimise aeg teie seadmes sõltub sellest, kas need on seansi- või püsiküpsised. 
Seansiküpsiseid kasutatakse andmete salvestamiseks brauseri- või muu veebiseansi ajal ja need aeguvad 
automaatselt brauseri või mobiilirakenduse sulgemisel. Püsiküpsiseid kasutatakse andmete püsivamaks 
salvestamiseks, kuid need võivad olla määratud aeguma automaatselt teatud aja möödudes.  

Küpsiste haldamine  

Üldiselt Enamike arvutite ja muude veebitoega seadmete brauserid võivad olla seadistatud kõigi või 
teatud tüüpi küpsiste lubamiseks, sõltuvalt teie brauserist.  Kui soovite muuta oma küpsiste eelistusi, 
saate seda teha oma brauseri/seadme seadetes (vaadake funktsiooni Abi). Mõnes brauseris on 
funktsioon Ära jälgi, mis võimaldab veebisaitidele öelda, et te ei soovi, et teie veebitegevust jälgitakse. 
Praegu me ei reageeri brauseri signaalidele Ära jälgi.  

Internetipõhised reklaamid Me võime kasutada kolmandaid pooli, näiteks reklaamipartnereid, et 
pakkuda teile reklaami, kui külastate teiste digitaalset sisu. Reklaamipartnerid, kellega me koostööd 
teeme, ei kogu isikut tuvastada võimaldavaid andmeid, nagu nimi, aadress, telefoninumber või e-posti 
aadress, vaid nad saavad kolmanda poole küpsiste kaudu teavet teie tegevuse kohta meie digitaalses 
sisus ja mujal internetis ning teie brauseri ja seadmega seotud teavet, nagu näiteks seadme 
identifikaator, IP-aadress või reklaamija identifikaator (IDFA). Kogutud teavet saab kasutada nii muudel 
saitidel kui ka meie digitaalsel sisul kuvatavate reklaamiliikide määramiseks. Lisateabe saamiseks 
kolmandate poolte reklaamiküpsiste, internetipõhise reklaamimise ja selle kohta, kuidas keelata 
ettevõtted, kes osalevad tööstusharu iseregulatsioonis, külastage ühte või mitut järgmistest saitidest: 
Digital Advertising Alliance, Network Advertising Initiative, Digital Advertising Alliance-Canada või 
European Interactive Digital Advertising Alliance. Oma brauseri seadeid saate kontrollida ja muuta ka 
vastavalt eespool toodud jaotisele Üldine. 

https://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN#!%2F
https://optout.networkadvertising.org/?c=1
https://youradchoices.ca/en/tools
https://www.youronlinechoices.com/
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Jõustumiskuupäev ja hilisemad muudatused 

Käesolev poliitika jõustub 24/11/2020. Aeg-ajalt võime selle tingimusi muuta. Pärast tingimuste 
täiendamist või olulist muutmist värskendame jõustumiskuupäeva. Veendumaks, kas pärast viimast 
ülevaatamist on toimunud olulisi muudatusi, vaadake lihtsalt jõustumiskuupäeva. Kui me teeme 
muudatusi, mille puhul on meil seadusest tulenev kohustus sellest teid muul moel teavitada (nt e-posti 
teel), siis me teeme seda. 

Meie kontaktandmed 

Küsimuste korral selle küpsistepoliitika kohta, võtke meiega ühendust aadressil 
Global.Privacy@troweprice.com. 

mailto:Global.Privacy@troweprice.com

