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Subway soovib tagada, et teie külastus meie veebilehtedel oleks võimalikult ladus, töökindel ja 
teile kasulik. Sellel veebilehel kogutakse andmeid "küpsiste" või muude sarnaste tehnoloogiate 
kasutamise abil. Küpsiseid kasutatakse laialdaselt veebilehtede ja rakenduste töö või tõhusama 
töö võimaldamiseks ning need aitavad säilitada teatud teid puudutavaid andmeid, näiteks teie 
külastuse kestuse ("sessiooniküpsis") või korduvate külastuste ("kettaküpsis") kohta.    
 
Küpsised ja teised võrguidentifikaatorid 
 
Kui te kasutate meie veebilehte, salvestatakse teie seadmesse meie ja meie nõusolekul ka 
kolmandate osapoolte poolt väikesed identifitseerimisfailid, mida nimetatakse "küpsisteks“ ning mis 
võimaldavad meil tuvastada, kas te sisenesite meie veebilehele uuesti samast seadmest, 
salvestada mõningaid teie salvestatud parameetreid ja kontrollida, kas te kuulute kasutajate 
rühma, kellele suunatakse teatud reklaame. Lisaks sellele kasutame me mõõtepiksleid (mida 
nimetatakse ka "veebimajakateks“) ehk väikesi pilte veebilehel, mis on ette nähtud teatud andmete 
kogumiseks teie seadmest, nagu näiteks selle IP aadress või teie brauseri tüüp.  
 
Operaator ei kasuta ühtegi neist võrguidentifikaatoritest teie isiku tuvastamiseks saadaval oleva 
teabe või kontaktandmete seostamisega isikuga.   
 
Küpsiseid ja teisi võrguidentifikaatoreid kasutatakse järgmistel eesmärkidel: 
 

- Rangelt vajalikud küpsised. Need küpsised on vajalikud, et võimaldada teil veebilehel 
liikuda ja selle funktsioone kasutada, näiteks pääseda veebilehe turvalistesse 
piirkondadesse. Näiteks autentimis- ja turvaküpsiseid kasutatakse registreeritud kasutajate 
identifitseerimiseks ja tuvastamiseks ning neile juurdepääsu võimaldamiseks soovitud 
sisule või funktsioonidele. Ilma nende küpsisteta ei saaks teie soovitud teenuseid kasutada. 

- Funktsionaalsuse küpsised. Need küpsised võimaldavad meie veebilehtedel meeles 
pidada teie tehtud valikuid ja teie konto eelistusi ning pakkuda täiustatud ja isikupärasemaid 
funktsioone. Need küpsised peavad meeles näiteks teie sisselogimisandmeid. 

- Tööküpsised. Need on analüüsi ja uuringute küpsised, mis võimaldavad meil koguda 
informatsiooni selle kohta, kuidas külastajad veebilehte kasutavad, näiteks seda, milliseid 
lehti nad kõige sagedamini külastavad ja kas nad saavad veebilehekülgedelt veateateid. 
See aitab meil parandada veebilehe tööd ja võimaldab testida lehel erinevaid ideid. 

- Sihtküpsised. Need küpsised registreerivad teie veebilehe külastuse, külastatud 
leheküljed ja kasutatud lingid. Me kasutame seda informatsiooni veebilehe ja sellel oleva 
reklaami kohandamiseks teie huvidele vastavaks. Lisaks sellele võime me jagada seda 
informatsiooni nimetatud eesmärgil kolmandate osapooltega.   

 
Allpool olevates tabelites selgitatakse meie kasutatavaid küpsiseid ja nende kasutamise põhjusi: 
 
Esimese osapoole küpsised:   Neid rakendab ja kogub veebileht ise ning neid kasutatakse ainult 
siis, kui kasutaja lehte külastab. 
 
Küpsise nimi Eesmärk Rangelt vajalik 

(Jah/Ei) 
Kestus 

Sessiooniküpsised Küpsised	aitavad	veebilehel	pidada	
meeles	põhiteavet,	kuidas	te	liigute	

Jah 30 päeva 



ühelt	leheküljelt	teisele,	nii	et	te	ei	
pea	seda	teavet	uuesti	sisestama	või	
lisama.	
 

Kettaküpsised Küpsised salvestatakse teie 
sülearvutisse või mobiilseadmesse 
isegi juhul, kui te veebilehelt 
lahkute, ning need aitavad 
veebilehel teid meeles pidada, kui te 
külastajana naasete, kuid ei 
identifitseeri ennast isiklikult. 

Jah 30 päeva 

    
    
    
 
Kolmanda osapoole küpsised:   Neid rakendavad ja koguvad muud üksused peale veebilehe, 
nagu näiteks reklaamijad või teenused, mida kasutab veebileht näiteks veebianalüüsi või 
sotsiaalmeedias jagamise jaoks. 
 
Küpsise nimi Eesmärk Rangelt vajalik 

(Jah/Ei) 
Kestus 

Google Analytics Küpsised koguvad statistikat meie 
veebilehe kasutamise kohta 

Jah 360 päeva 

Facebook Pixel Küpsised koguvad statistikat meie 
veebilehe kasutamise kohta 

Jah 180 päeva 

    
    
    
 
Sihtküpsised: neid rakendavad meie veebilehe kaudu meie reklaamipartnerid. Neid võivad 
kasutada meie reklaamipartnerid teie huvide profiili koostamiseks ja teile asjakohaste reklaamide 
näitamiseks teistel lehtedel. Need identifitseerivad kordumatult teie brauseri ja seadme. 
 
Küpsise nimi Eesmärk Rangelt vajalik 

(Jah/Ei) 
Kestus 

Google Analytics Küpsised koguvad statistikat meie 
veebilehe kasutamise kohta 

Jah 360 päeva  

Facebook Pixel Küpsised koguvad statistikat meie 
veebilehe kasutamise kohta 

Jah 180 päeva 

    
    
    
 
Sotsiaalmeedia:  Nende küpsiste kasutamise kaudu võimaldame me kasutajatel jagada meie 
veebilehte sotsiaalmeedia kanalites nagu näiteks Facebook ja Twitter. Nende küpsiste üle meil 
kontroll puudub. Nende küpsiste toimimise kohta vt vastava sotsiaalmeedia teenusepakkuja 
isikuandmete kaitse poliitikat. 
 
Mõningaid küpsiseid ja teisi võrguidentifikaatoreid meie veebilehel haldavad osaliselt või täielikult 
kolmandad osapooled. Neil osapooltel on oma tingimused, mis reguleerivad võrguidentifikaatorite 
kasutamist. Vt järgnevaid tingimusi:  
 

- Täpsema teabe Google’i küpsiste kasutamise tingimuste kohta leiate siit. 
- Täpsema teabe Facebook’i küpsiste kasutamise tingimuste kohta leiate siit. 



 
Kui kaua küpsised minu seadmes püsivad? 
 
Küpsise püsimise kestus teie arvutis või mobiilseadmes sõltub sellest, kas tegemist on 
“kettaküpsise” või “sessiooniküpsisega”. Sessiooniküpsised püsivad teie seadmes ainult seni, kuni 
te lõpetate brausimise. Kettaküpsised püsivad teie arvutis või mobiilseadmes kuni nende aegumise 
või kustutamiseni. 
 

Teil on võimalik küpsiste kasutamist reguleerida  

Võite desaktiveerida küpsiste kasutamise oma brauseri seadetes või eemaldada juba salvestatud 
küpsised.  Kui te soovite küpsistest loobuda, võite endiselt meie veebilehte kasutada, kuid teie 
juurdepääs veebilehe teatud funktsioonidele ja piirkondadele võib olla piiratud.  

Brauserite tootjatel on abileheküljed, mis puudutavad küpsiste haldust nende toodetes. Täpsemalt 
vt allpool: 

• Google Chrome 
• Internet Explorer 
• Mozilla Firefox 
• Safari (lauaarvutites) 
• Safari (mobiilseadmetes) 
• Android Browser 
• Opera 
• Opera Mobile 

Muude brauserite korral vt teie brauseri tootja dokumentatsiooni. 
Lisaks sellele võite kasutada mõningaid võrgutööriistu, nagu näiteks www.aboutads.info/choices ja 
www.youronlinechoices.eu.  
 
 
KUIDAS MEIEGA ÜHENDUST VÕTTA 
 
Kui teil on meie küpsiste kasutamise kohta küsimusi, siis võtke meiega ühendust: 
 
The Subway® Group Privacy Office 
C/o Franchise World Headquarters, LLC  
325 Sub Way  
Milford, CT  
06461 
USA 
Telefon:   (203) 877-4281 või maksuvaba:  1-800-888-4848  
Faks:   (203) 783-7479 
E-posti aadress:   privacy@subway.com 

Kui tihti me käesolevat küpsistepoliitikat uuendame? 

Me võime käesolevat küpsistepoliitikat aeg-ajalt uuendada näiteks muudatuste kajastamiseks meie 
küpsiste kasutuses või muudel tööga seonduvatel, juriidilistel või regulatiivsetel põhjustel. Lugege 
käesolevat küpsistepoliitikat regulaarselt, et olla kursis meie küpsiste kasutamisega ja sellega 
seotud tehnoloogiatega.  

 


