
Veebilehel lennunouded.ee kasutatavad küpsised 
 

KÜPSISTE MÕISTE 

Küpsised on väiksemahulised tekstifailid, mis salvestatakse veebilehte külastades brauseri poolt külastaja seadmesse. 

Veebibrauser kasutab küpsiseid veebilehe taaskülatamisel. 

Küpsised võimaldavad kohaldada veebilehti külastaja-spetsiifiliselt ning aitavad vältida andmete uuesti sisestamist 

järgmisel külastuskorral. Näiteks veebipoe ostukorv jätab meelde, milliseid tooteid külastaja on lisanud, kui ta 

navigeerib mõnele teisele tootelehele. Keele-eelistuse küpsis aitab meelde jätta keele, milles külastaja veebilehte näha 

soovib. 

 

Veebileht lennunouded.ee kasutab järgnevaid küpsiseid: 

 

1. VEEBILEHE KEELE-EELISTUSE KÜPSIS 

1.1. Nimi: site_lang 

• Tüüp: Küpsis 

• Kirjeldus: Säilitab viimati külastatud veebilehe keele koodi. 

• Loomise aeg: Esimene külastuskord 

• Säilitamise aeg: 2 aastat 

• Kasutatavad andmed: Kasutatakse viimati külastatud veebilehe keele koodi, et kuvada taaskülastamisel saidi 

maabumislehte õiges keeles. 

2. VEEBILEHE STATISTIKA KÜPSISED 

 
2.1. Nimi: __ewsa 

• Tüüp: Küpsis 

• Kirjeldus: Voo veebilehe külastaja liiklus statistika teenuse jaoks. 

• Loomise aeg: Külastusel 

• Säilitamise aeg: 2 aastat 

• Kasutatavad andmed: Kasutatakse iga uue saidi külastaja puhul. 

2.2. Nimi: __ewsb 

• Tüüp: Küpsis 

• Kirjeldus: Voo veebilehe külastuste liiklus statistika teenuse jaoks. 

• Loomise aeg: Külastusel 

• Säilitamise aeg: 30 minutit 

• Kasutatavad andmed: Kasutatakse, et jälgida külastuskordi veebilehel. 



Statistikateenus talletab külastaja kohta järgmised andmed: 

1. külastatud domeen; 

2. külastatud alaleht; 

3. eelmise lehe viide (referer - kust külastaja lehele jõudis); 

4. lehekülje nimi; 

5. lehe keele kood; 

6. külastaja IP (asukoha tuvastamiseks GeoIP baasist (maksimum linna täpsus); 

7. veebilehitseja info sessiooni ID; 

8. ekraani resolutsioon; 

9. külastaja operatsioonisüsteem; 

10. külastaja veebilehitseja tüüp; 

11. külastaja veebilehitseja versioon. 

 

KÜPSISTE KASUTAMISE PIIRAMINE VÕI TÄIELIK LOOBUMINE 

Teil on alati võimalik iseseisvalt rakendada ennetavaid meetmeid, et vältida küpsiste salvestamist Teie arvutisse. Selleks 

tuleb Teil muuta veebilehitseja privaatsusseadeid. Samas peate arvestama, et kõikide küpsiste blokeerimine võib küll 

aidata Teie privaatsust kaitsta, kuid samas piirata ka mõne võrgulehe kasutusvõimalusi. 

Järgnevad viited juhendavad, kuidas Te saate seadistada enamlevinud veebilehitsejaid küpsiste ja turvaseadete osas: 

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=et 

Safari: https://support.apple.com/en-euro/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac 

Firefox: https://support.mozilla.org/et/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences 

Opera: https://blogs.opera.com/news/2015/08/how-to-manage-cookies-in-opera/ 

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-

cookies  
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