KÜPSISTE KASUTAMISE EESKIRI
Käesolev küpsiste kasutamise eeskiri rakendub eeskirja lõpus loetletud veebisaitidele, mida haldab ja
kontrollib AGCO Corporation ("AGCO").
Mis on küpsised?
Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse teie arvutisse või muusse seadmesse, kui
külastate mõnda veebisaiti. Üldiselt kasutatakse neid veebisaitide käigus hoidmiseks, et jälgida teie
liikumist veebisaidil ja teie sisselogimise andmete salvestamiseks jne.
Küpsiseid on eri tüüpi ja neid saab eristada algupära, funktsiooni ja eluea põhjal. Küpsiste olulised
tunnused on järgmised:


Esimese osapoole küpsised on küpsised, mida salvestab külastatav veebisait, samas kui
kolmandate osapoolte küpsiseid salvestab muu veebisait, mitte see, mida parajasti
külastate. Pange tähele, et meil puudub kontroll kolmandate osapoolte kogutavate või
kasutatavate andmete üle. Kolmandate osapoolte küpsiseid võime kasutada muuhulgas nt.
sotsiaalseks kuulamiseks (st. võime saada informatsiooni kolmandate osapoolte
sotsiaalmeedia teenustelt, mida te kasutate, kui see info on meie brändi jaoks asjakohane).
Selliseid küpsiseid saate kontrollida vastavalt alljärgnevale.



Vajalikud küpsised on vajalikud veebisaidi tehniliseks toimimiseks (nt. võimaldavad need teil
veebisaidil ringi liikuda ja selle funktsioone kasutada).



Toimivusküpsised koguvad teavet veebisaidi toimivuse kohta, nt. külastajate arv, veebisaidil
veedetud aeg ja tõrketeated.



Funktsiooniküpsised parandavad veebisaidi kasutatavust, jättes meelde teie eelistused (nt.
keel, piirkond, sisselogimise andmed jne).



Suunamis-/reklaamiküpsised võimaldavad veebisaidil teile suunatud reklaame edastada.



Seansiküpsised on ajutised küpsised, mis kustutatakse pärast brauseri sulgemist, samas kui
püsiküpsised jäävad teie seadmesse, kuni te need käsitsi kustutate või kuni teie brauser
kustutab need vastavalt püsiküpsiste faili ajamääratlusele.

Täiendavat
teavet
kõigi
küpsiseid
puudutavate
aspektide
kohta
leiate
aadressil
www.allaboutcookies.org. Pidage meeles, et AGCO ei ole seotud ning ei vastuta selle kolmanda
osapoole veebisaidi eest.
Milleks me küpsiseid kasutame?
Me võime kasutada küpsiseid, et:
 parandada oma veebisaidi kasutust ja funktsionaalsust;
 kujundada oma veebisaiti ja tooteid teie vajadustele ja eelistustele vastavalt;
 töödelda teie ostutellimusi; ning
 analüüsida seda, kuidas meie veebisaiti kasutatakse ning koguda
koondstatistikat.
Me ei kasuta kogutud teavet kasutajaprofiilide loomiseks.
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anonüümset

Millist tüüpi küpsiseid me kasutame?
Ülevaade AGCO veebisaitidel kasutatavatest küpsistest on esitatud käesoleva eeskirja lisas 1
sisalduvates tabelites.
Pidage meeles, et teie isikuandmete töötlemine, nii küpsiste kui muude eesmärkidega seoses, on
kooskõlas meie Privaatsuseeskirjadega aadressil http://www.agcocorp.com/privacy.html.
Lisaks või koos küpsistega võime rakendada ka veebimajakaid (või läbipaistvaid GIF-e) ning muid
sarnaseid tehnoloogiaid. Veebimajakas on tavaliselt läbipaistev graafiline pilt (tavaliselt 1 x 1 pikslit),
mis paigutatakse veebilehele või e-kirja ning mis aitab mõista meie veebisaidi külastajate käitumist.
Täiendavat teavet veebimajakate kohta leiate aadressil http://www.allaboutcookies.org/web-beacons/.
Pidage meeles, et AGCO ei ole seotud ning ei vastuta selle kolmanda osapoole veebisaidi eest.
Paljudel AGCO veebisaitidel on kasutusel Google Analytics, Google, Inc. ("Google") veebikasutuse
analüüsi teenus. Google Analytics kasutab "küpsiseid", teie arvutisse paigaldatavaid tekstifaile, mis
aitavad veebisaidil analüüsida saidi kasutust külastajate poolt. Küpsiste poolt kogutud teave
veebisaidi teiepoolse kasutuse kohta (kaasa arvatud teie IP-aadress) edastatakse ja säilitatakse
Google serverites Ameerika Ühendriikides.
Google kasutab seda teavet, et hinnata veebisaidi teiepoolset kasutust, koostades veebisaitide
haldajatele veebisaidi kasutuse aruandeid ning pakkudes teisi veebisaidi ja interneti kasutusega
seotud teenuseid. Samuti võib Google edastada seda teavet kolmandatele osapooltele, kui edastus
on tingitud seadusandlusest või kui need kolmandad osapooled töötlevad seda teavet Google jaoks.
Google ei seosta teie IP-aadressi muu Google valduses oleva teabega. Küpsiste kasutamisest võib
keelduda, valides brauseris vastavad seadistused, kuid pidage meeles, et sellisel juhul ei ole teil
võimalik veebisaidi kogu funktsionaalsust kasutada. AGCO veebisaitide kasutamisega nõustute oma
andmete töötlemisega Google poolt ülaltoodud tingimustel ja eesmärkidel.
Täiendavat teavet leiate aadressil http://www.google.com/analytics/.
Kuidas saate küpsiste ja veebimajakate kasutust kontrollida?
Suurem osa internetibrausereid on seadistatud küpsiste kasutamist automaatselt lubama. Sõltuvalt
brauserist saab seadistada brauserit enne küpsiste kasutamise lubamist teile vastavat teadet
esitama; samuti võite seadistada brauseri küpsistest keelduma. Täpsema info leidmiseks külastage
oma brauseri jaotist "abi" (või otsige muud sarnast nuppu).
Küpsistest keeldumine võib mõjutada teie kasutuskogemust meie veebisaitidel.
Kui kasutate meie veebisaitide külastamiseks erinevaid seadmeid, siis palun veenduge, et teie
küpsiste eelistused on seadistatud kõigi seadmete kõigis brauserites.
Täiendavat teavet küpsiste haldamise kohta leiate aadressil http://www.allaboutcookies.org/managecookies/. Pidage meeles, et AGCO ei ole seotud ning ei vastuta selle kolmanda osapoole veebisaidi
eest.
Lisaks on võimalik keelduda küpsiste kasutamisest, külastades järgnevaid veebisaite ning valides,
milliste
ettevõtete
küpsiste
kasutamisest
te
loobuda
soovite:
http://www.aboutads.info/choices/#completed ja http://www.youronlinechoices.com/. Pidage meeles,
et AGCO ei ole seotud ning ei vastuta nende kolmandate osapoolte veebisaitide eest.
Veebisaidid, millele rakendub käesolev eeskiri
Käesolev eeskiri rakendub veebisaitidele, mida haldab ja kontrollib AGCO ning mis on loetletud
käesoleva eeskirja lisas 2.
Viimati uuendatud: 23/05/2018
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Lisa 1
Ülevaade AGCO veebisaitidel kasutatavatest küpsistest

Tingimata vajalikud küpsised

Nimetus

Eesmärk ja salvestatavad andmed

Kehtivus

__cfduid

See küpsis on Cloudflare teenuste jaoks. See on turbeküpsis, mida
kasutatakse ühist IP-aadressi kasutavate üksikute klientide
identifitseerimiseks ning kliendipõhiste turvaseadete rakendamiseks.
Sellest ei saa keelduda. See ei sisalda isikuandmeid.
See on võltsimisvastane küpsis, mida kasutavad ASP.NET MVC
tehnoloogia abil loodud veebirakendused. See on mõeldud peatama
veebisaidile volitamata sisu postitamise, mida nimetatakse
päringuvõltsinguks (CSRF). See sisaldab teavet kasutaja kohta ja
kustutatakse brauseri sulgemisel.
Seda küpsist seostatakse WPML Wordpressi mitmekeelse pluginaga.
See salvestab veebisaidi keele väärtuse. Kui küpsised on seadistatud
vastusena kasutaja tegevusele või päringutele ning kuni need on
lühikese elueaga, saab klassifitseerida neid tingimata vajalikena.
Seda küpsist kasutatakse Microsofti .NET tehnoloogia platvormi
rakendavatel veebisaitidel. See võimaldab veebisaidil koguda
anonüümseid kasutajate ID-sid, et jälgida unikaalseid kasutajaid
seansi jooksul ka siis, kui nad sisse ei logi või ennast muul viisil ei
identifitseeri.
Küpsistel põhinev seansi afiinsus - küpsistel põhineva seansi afiinsuse
funktsioon on kasulik, kui soovite jätta kasutaja seansi samasse
taustaprotsessi. Juurdepääsuhalduse (gateway-managed) küpsiste
kasutamisel saab Application Gateway suunata kasutaja seansi
järgneva liikluse samasse taustaprotsessi. See funktsioon on oluline
siis, kui seansi olek salvestatakse kohalikul tasandil kasutaja seansi
taustaserverisse.
Üldise platvormi seansi küpsis, mida kasutavad Microsofti .NET
tehnoloogial põhinevad veebisaidid. Tavaliselt kasutatakse neid
anonüümse kasutajaseansi salvestamiseks serverisse.
Seda küpsist seostatakse tavaliselt üldise platvormi seansi küpsise
kasutamisega, mida kasutavad Microsofti .NET tehnoloogial
põhinevad veebisaidid. Küpsise nime ülesehituses on ühine juur ASPSESSIONID, millele järgneb rida unikaalseid tähti. Tavaliselt
kasutatakse seda anonüümse kasutajaseansi salvestamiseks
serverisse.
Seda küpsist seostatakse tavaliselt üldise platvormi seansi küpsise
kasutamisega, mida kasutavad Microsofti .NET tehnoloogial
põhinevad veebisaidid. Küpsise nime ülesehituses on ühine juur ASPSESSIONID, millele järgneb rida unikaalseid tähti. Tavaliselt
kasutatakse seda anonüümse kasutajaseansi salvestamiseks
serverisse.
Seotud kliendi ostukorviga. (Magento Standard / tingimata vajalik)

28/03/2019

Valitud poevaatega seotud valuuta. (Magento Standard / tingimata
vajalik)
Esemed kliendi tootevõrdluse nimekirjas. (Magento Standard /
tingimata vajalik)
tingimata vajalik - kasutatakse selleks, et kontrollida, kas kasutaja on
küpsistega nõustunud.
tingimata vajalik - kasutatakse selleks, et kontrollida, kas seade on
mobiilne seade.

1 päev

__RequestVerificationToken

_icl_current_language

.ASPXANONYMOUS

ApplicationGatewayAffinity

ASP.NET_SessionId

ASPSESSIONIDQQARBTCD

ASPSESSIONIDSADRDCRS

CART
ccy
COMPARE
CookieConfirm
dnn_IsMobile
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Seanss

30 päeva

30 päeva

Seanss

Seanss

Seanss

Seanss

Seanss

1 päev
1 päev
Seanss

DotNetNukeAnonymous

tingimata vajalik - kasutatakse sisuhalduse süsteemi DNN poolt (mida
kasutatalse fendt.tv tehnilise alusena) selleks, et identifitseerida
anonüümne (mitte sisselogitud) kasutaja tehnilisel viisil.
tingimata vajalik - kasutatakse sisuhalduse süsteemi DNN poolt (mida
kasutatalse fendt.tv tehnilise alusena) selleks, et identifitseerida
veebiserveri seanss tehnilisel viisil.
Küpsis, mida üldiselt seostatakse Magento eCommerce platvormiga.
Eesmärk ei ole hetkel teada, aga tõenäoliselt salvestab seansi id.
Tundub olevat vajalik suure osa veebisaidi funktsionaalsuse jaoks.
Seda küpsist kasutatakse JotForm veebisaidi külaliskasutajate jaoks.

1 päev

Üldise platvormi seansi küpsis, mida kasutavad JSP-l põhinevad
veebisaidid. Tavaliselt kasutatakse neid anonüümse kasutajaseansi
salvestamiseks serverisse.
LeadAnywhere (AGCO Connect). LA jälgimiskood paigaldatakse meie
veebisaitidele ja see võimaldab kuvada veebisaidi külastajatele
vestluskastikest (Vestle eksperdiga).
CDN luuakse raamistiku nimega Laravel, mis genereerib küpsise, mis
takistab DoS-i (teenusetõkestuseta) rünnakute tegemist teenusele

Seanss

Pardot - unikaalne külastaja ID. Pardot väärtus seadistatakse siis, kui
logitakse sisse Pardot kasutajana.
PHP-keelel põhinevate rakenduste genereeritav küpsis. See on üldine
identifitseerija, mida kasutatakse kasutajaseansi muutujate
salvestamiseks. Üldiselt on see juhuslikult genereeritud number; selle
kasutamine võib olla veebisaidispetsiifiline, aga heaks näiteks on
kasutaja sisselogitud oleku säilitamine erinevatel veebilehtedel.
Kasutaja valitud poevaade või keel. (Magento Standard / tingimata
vajalik)
Seda küpsist kasutatakse identifitseerimiseks, kui seade on mobiilne
seade.
Seda küpsist kasutatakse sisselogitud kasutaja poolt. Kui sisselogitud
kasutaja muudab oma e-posti aadressi NING süsteem kasutab e-posti
aadressi unikaalse nimena, siis salvestatakse e-posti aadress ning
toimub sunduslik väljalogimine.
Seda küpsist kasutatakse video edastuse identifitseerimiseks seansi
käigus.
Pardot - unikaalne külastaja ID. Jälgib kasutaja tegevust meie
veebisaitidel, kuhu on paigaldatud Pardot jälgimiskood. Domeen
go.agcocorp.com on seotud Pardot-ga.
Pardot - unikaalne külastaja ID. Jälgib kasutaja tegevust meie
veebisaitidel, kuhu on paigaldatud Pardot jälgimiskood. Domeen
go.agcocorp.com on seotud Pardot-ga.
X-Mapping küpsis on seotud Riverbed Stingray Traffic Manager
platvormiga, mis on koormuse tasakaalustamise rakendus suure
liiklusega veebiteenustele ja -saitidele. Seda kasutatakse andmete ja
lehe päringute õigesse serverisse suunamiseks, kui veebisaiti
majutatakse mitmetes serverites. Sellel on ühine juur X-Mapping-,
millele järgneb kaheksatäheline kood. Täiendatav teavet leiate
aadressil: https://splash.riverbed.com/docs/DOC-1515.
See küpsis on päringuvõltsingu (CSRF) luba, mis on url-ide võltsingu
ennetamise luba, garanteerimaks, et sisu tuleb õigest serverist ja
mitte kellegi teise kopeeritud võltsveebisaidilt. See on kaitseküpsis

Seanss

incap_ses_417_299548, ajax,PP3SID, ppl_win_status,
visid_incap_299548

Seansi haldamise küpsised, mida kasutatakse CMS raamistikus.

Seanss

csrf_csrf_token

Päringuvõltsingu (CSRF) küpsis.

Seanss

DotNetNukeSession

frontend

guest
JSESSIONID

la_chatanexpert

laravel_session
pardot
PHPSESSID

store
um_IsMobile
USERNAME_CHANGED

videoCDN
visitor_id71092

visitor_id71092-hash

X-Mapping-xxxxxxxx

XSRF-TOKEN
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1 päev

1 päev

1 päev

Seanss

01/02/2018

Seanss

1 päev
Seanss
Seanss

1 päev
10 aastat

10 aastat

1 päev

1 päev

Toimivusküpsised

Nimetus

Eesmärk ja salvestatavad andmed

Kehtivus

_ga

See küpsis on seotud teenusega Google Universal Analytics - see on
oluline uuendus Google tavapärasemalt kasutusel olevatele
analüüsiteenustele. Seda küpsist kasutatakse unikaalsete kasutajate
eristamiseks, määrates kliendi identifitseerijaks juhuslikult
genereeritud numbri. See sisaldub igas veebisaidi lehepäringus ja seda
kasutatakse külastuste, seansside ja kampaaniate andmete
arvutamiseks veebisaidi analüüsi aruannete jaoks.
See küpsis on seotud teenusega Google Universal Analytics;
dokumentatsiooni kohaselt kasutatakse seda päringute
reguleerimiseks, piirates andmete kogumist suure liiklusega
veebisaitidel.
See on Google Analytics mustritüüpi küpsis, mille nimes sisalduv
mustrielement sisaldab sellega seotud konto või veebisaidi unikaalset
identifitseerimisnumbrit. See paistab olevat variatsioon _gat
küpsisest, mida kasutatakse Google poolt salvestatavate andmete
koguse piiramiseks suure liiklusega veebisaitidel.
See küpsis on seotud teenusega Google Universal Analytics. See
paistab salvestavat ja uuendavat iga külastatud lehe unikaalseid
väärtusi.
See küpsis on seotud teenusega SurveyMonkey ning on seadistatud
koormuse tasakaalustajaks, kasutajate jälgimiseks. Allika määratlus
(määratlus, kust vastaja lehele on jõudnud), kuritarvitamise jälgimine,
persistent_id (püsiv id), optimeerimise jälgimine (võimaldab koguda
koondandmeid teenuste kasutuse optimeerimiseks), lõpetamise
jälgimine. Kasutatakse unikaalse kasutaja identifitseerijana, et testida
küsitlusele vastamise kogemusi (nt. kuvada küsitlust erinevatel viisidel,
et näha, milline neist on kõige efektiivsem).

2 aastat

JSESSIONID

See on New Relic küpsis, mida kasutame serveri toimivuse jälgimiseks.

Seanss

mboxPC

Adobe SiteCatalyst analüüsitarkvara küpsis, mida kasutatakse lehe sisu
toimivuse mõõtmiseks A/B split testi abil.

2 aastat

mboxSession

Adobe SiteCatalyst analüüsitarkvara küpsis, mida kasutatakse lehe sisu
toimivuse mõõtmiseks A/B split testi abil.

1 päev

isc_cState

Küpsise muutuja, mida haldab SmartGWT (SmartClient) raamistik.
Küpsise muutujat kasutatakse SmartGWT HTTP tihendustoe jaoks.

Seanss

_gat

_gat_gtag_UA_19991498_11,
_gat_gtag_UA_19991498_11,
_gat_*
_gid

ep202

GLog

s_vi

Küpsise muutuja, mida haldab SmartGWT (SmartClient) raamistik.
Seda kasutatakse klientide sisselogimise süsteemis.
Lisaks küpsisele "s_sq" kasutatakse ka seda küpsist anonüümse
kasutaja liikumise jälgimiseks kogu veebisaidil, osana meie Enhanced
Reporting statistika tööriistast, mis sisaldub meie IR majutuse
pakettides. Näiteks võimaldab see AGCO-l tuvastada kasutajate arvu,
kes nende aastakoosoleku lehte on külastanud, või kes on lugenud
teatud pressiteadet. See ei anna infot selle kohta, kes on kasutaja ning
mis on tema e-posti aadress jne. Klassifikatsioon: Toimivus.

10 minutit

10 minutit
1 päev

1 aasta

27/04/2038

19/04/2020

Funktiooniküpsised

Nimetus
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Kehtivus

__arpvid

Seda küpsist kasutab Youku, videomajutuse platvorm Hiinas (sarnaneb
Youtube-le)

Seanss

__atuvc

See küpsis on seotud AddThis sotsiaalse jagamise vidinaga, mida
lisatakse tavaliselt veebisaitidele selleks, et kasutajad saaksid jagada
sisu erinevates võrgustikes ja jagamise platvormidel. See salvestab
uuendatud lehe jagamiste arvu.

1 päev

__atuvs

See küpsis on seotud AddThis sotsiaalse jagamise vidinaga, mida
lisatakse tavaliselt veebisaitidele selleks, et kasutajad saaksid jagada
sisu erinevates võrgustikes ja jagamise platvormidel. See arvatakse
olevat uus küpsis AddThis vidinalt, mida ei ole veel dokumenteeritud,
kuid mis on kategoriseeritud eeldusel, et sellel on teenuse pakutavate
teiste küpsistega sarnane eesmärk.

1 päev

__ayft, __aypstp, __ayscnt

Neid küpsiseid kasutab Youku, videomajutuse platvorm Hiinas
(sarnaneb Youtube-le)

Seanss

__aysid, __ayspstp

Neid küpsiseid kasutab Youku, videomajutuse platvorm Hiinas
(sarnaneb Youtube-le)

1 päev

__cfduid

See küpsis on Cloudflare teenuste jaoks. See on turbeküpsis, millest ei
saa keelduda. See ei sisalda isikuandmeid. Seda kasutatakse
GeoTargeting (geograafiline sihtmärgistamine) eesmärkidel IP asukoha
järgi
Seda küpsist kasutab Youku, videomajutuse platvorm Hiinas (sarnaneb
Youtube-le)
Päringuvõltsing

1 aasta

LeadAnywhere (AGCO Connect). LA jälgimiskood paigaldatakse meie
veebisaitidele ja see võimaldab kuvada veebisaidi külastajatele
vestluskastikest (Vestle eksperdiga).
Seda küpsist kasutab Youku, videomajutuse platvorm Hiinas (sarnaneb
Youtube-le)

1 aasta

ep201, ep202, SSID, SSLB, SSPV,
SSRT, SSSC

Neid küpsiseid kasutatakse WUFOO vormidel, et salvestada kasutaja
lehepäringute olekuid vormi täitmisel

1 päev

isg

Seda küpsist kasutab Youku, videomajutuse platvorm Hiinas (sarnaneb
Youtube-le)

3 kuud

la_chatanexpert

LeadAnywhere jälgimiskood paigaldatakse meie veebisaitidele ja see
võimaldab kuvada veebisaidi külastajatele vestluskastikest (Vestle
eksperdiga).
Seda küpsist kasutatakse keele eelistuste salvestamiseks,
potentsiaalselt ka salvestatud keeles oleva sisu esitamiseks. Esitatud
ICC kategooria põhineb kasutusel.

Seanss

linkedin_oauth_fx6ylgcj5vnv,
linkedin_oauth_fx6ylgcj5vnv_crc

See küpsis võimaldab kasutajatel JS LinkedIn API abil sisse logida

Seanss

theme

See küpsis on seotud kasutatud veebivormi teemaga. Seda küpsist
saab välja lülitada.

1 päev

userReferer

Seda küpsist kasutatakse JotForm kasutaja viidete logimiseks. Näiteks
kuidas kasutajad Jotform-i leiavad? Otsingutööriista vms kaudu jne...
Seda küpsist saab välja lülitada.
Pardot kasutab seda küpsist, et jälgida kasutaja tegevust meie
veebisaitidel, kuhu on paigaldatud Pardot jälgimiskood.

1 päev

__ysuid
_csrf
c34la_uid

cna

language

visitor_id71092-hash

la_chatanexpert
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veebisaitidele ja see võimaldab kuvada veebisaidi külastajatele
vestluskastikest (Vestle eksperdiga).
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Seanss
Seanss

1 aasta

Seanss

10 aastat

Seanss

timestamp

__distillery
time_zone
__cfduid

s_vi

GZIP

FunCaptcha-t haldab CAPTCHA teenus. See peatab automatiseeritud
kuritarvitamise ja säilitab inimkasutuse lõbusate kergestimõistetavate
visuaalsete tegevuste kaudu.
Wistia Inc. videopleieri küpsis salvestab video peatamise asukoha ja
võimaldab esitamise jätkamist.

Seanss

üldine ajatsooni küpsis

Seanss

Seda küpsist kasutatakse AGCO blogis ja sotsiaalmeediakanalites
sisalduvate linkide peidetud andmete kogumiseks.

20/04/2019

Lisaks küpsisele "s_sq" kasutatakse ka seda küpsist anonüümse
kasutaja liikumise jälgimiseks kogu veebisaidil, osana meie Enhanced
Reporting statistika tööriistast, mis sisaldub meie IR majutuse
pakettides. Näiteks võimaldab see AGCO-l tuvastada kasutajate arvu,
kes nende aastakoosoleku lehte on külastanud, või kes on lugenud
teatud pressiteadet. See ei anna infot selle kohta, kes on kasutaja ning
mis on tema e-posti aadress jne. Klassifikatsioon: Toimivus.
AGCO IR kodulehel on interaktiivne börsitabel. Seda küpsist
kasutatakse koos selle börsitabeliga, et määrata GZIP toe asjakohane
tase.
Klassifikatsioon: Funktsionaalsus (kuigi neid võidakse ka teisiti
klassifitseerida)

1 aasta

19/04/2020

19/04/2023

Suunamisküpsised

Nimetus

Eesmärk ja salvestatavad andmed

Kehtivus

__qca, __utma, __utmv, __utmz

LinkedIn Google Analytics küpsised

1 aasta

__utma

See küpsis jälgib kui mitu korda on külastaja selle küpsise
andmetel veebilehte külastanud, millal oli esimene külastus ja
millal viimane. Google Analytics kasutab selle küpsise teavet,
et arvutada selliseid näitajaid nagu päevad ja külastused kuni
ostuni.
See küpsis jälgib kui mitu korda on külastaja selle küpsise
andmetel veebilehte külastanud, millal oli esimene külastus ja
millal viimane. Google Analytics kasutab selle küpsise teavet,
et arvutada selliseid näitajaid nagu päevad ja külastused kuni
ostuni.
Google Analytics küpsis - __utmb märgib ajatempli täpsele
hetkele, kui külastaja veebisaidile jõuab, samas kui __utmc
märgib ajatempli täpsele hetkele, kui külastaja veebisaidilt
lahkub. __utmb kustub seansi lõpus. __utmc ootab 30 minutit
ja seejärel kustub. __utmc ei tea, millal kasutaja brauseri
sulgeb või veebisaidilt lahkub, seega see ootab 30 minutit, kuni
tekib mõni teine lehevaade ning kui seda ei teki, siis see
kustub.
Google Analytics küpsis - kasutatakse päringute
reguleerimiseks.
See küpsis jälgib, kust külastaja tuli, millist otsingumootorit ta
kasutas, millist linki klõpsas, millist otsingusõna kasutas ning
kus kasutaja veebisaidile minnes füüsiliselt asus. Selle küpsise
abil teab Google Analytics kellele ja millisele allikale /
meediumile / otsingusõnale Goal Conversioni või Ecommerce
Transaction tehingute eest krediiti määrata.
See küpsis jälgib, kust külastaja tuli, millist otsingumootorit ta
kasutas, millist linki klõpsas, millist otsingusõna kasutas ning

18 kuud

__utma

__utmb, __utmc

__utmt
__utmz

__utmz
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2 aastat

1 päev

1 päev
6 kuud

3 kuud

_kuid_
_uetsid
354_eng, 881_ins, 883_ins,
913_ins, la_decline, la_engid,
la_entry, la_error, la_inid, la_itrkd,
la_ittrk, la_page1, la_page10,
la_page11, la_page12, la_page13,
la_page14, la_page15, la_page16,
la_page17, la_page18, la_page19,
la_page2, la_page20, la_page21,
la_page22, la_page23, la_page24,
la_page25, la_page26, la_page27,
la_page28, la_page29, la_page3,
la_page30, la_page31, la_page32,
la_page33, la_page34, la_page35,
la_page36, la_page37, la_page38,
la_page39, la_page4, la_page40,
la_page41, la_page42, la_page43,
la_page44, la_page45, la_page46,
la_page47, la_page48, la_page49,
la_page5, la_page50, la_page51,
la_page6, la_page7, la_page8,
la_page9, la_pagecount, la_poll
la_ref, la_root, la_sttrk, la_time10,
la_time11, la_time12, la_time13,
la_time14, la_time15, la_time16,
la_time17, la_time18, la_time19,
la_time2, la_time20, la_time21,
la_time22, la_time23, la_time24,
la_time25, la_time26, la_time27,
la_time28, la_time29 la_time3,
la_time30, la_time31, la_time32,
la_time33, la_time34, la_time35,
la_time36, la_time37, la_time38,
la_time39, la_time4, la_time40,
la_time41, la_time42, la_time43,
la_time44, la_time45, la_time46,
la_time47, la_time48, la_time49,
la_time5, la_time50, la_time6,
la_time7, la_time8, la_time9,
la_trkd, la_ttrk, la_uid,
la_visitcount,
ab

kus kasutaja veebisaidile minnes füüsiliselt asus. Selle küpsise
abil teab Google Analytics kellele ja millisele allikale /
meediumile / otsingusõnale Goal Conversioni või Ecommerce
Transaction tehingute eest krediiti määrata.
Registreerib unikaalse ID, mis identifitseerib naaseva kasutaja
seadme. ID-d kasutatakse suunatud reklaamide jaoks.
Microsoft Bing Ads Universal Event Tracking (UET)
jälgimisküpsis
LeadAnywhere veebianalüüsi küpsised

3 kuud
1 päev
30 päeva

Klassifitseerimata turundusküpsised

1 aasta

APID

Turundusküpsis

1 aasta

APISID, NID, SSID, SAPISID

Google seadistab mitmeid küpsiseid kõikidele lehtedele, mis
sisaldavad Google Maps kaarte. Kuigi meil puudub kontroll
Google seadistatud küpsiste üle, paistavad need sisaldavat
segu erinevates infokildudest, mille eesmärk on mõõta Google
Maps kasutajate arvu ja käitumist.
Google seadistab mitmeid küpsiseid kõikidele lehtedele, mis
sisaldavad Google Maps kaarte. Kuigi meil puudub kontroll
Google seadistatud küpsiste üle, paistavad need sisaldavat
segu erinevates infokildudest, mille eesmärk on mõõta Google
Maps kasutajate arvu ja käitumist. Erinevad unikaalsed

18 kuud

APISID, SID, SAPISID, APISID, SSID,
HSID, NID, PREF
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18 kuud

Seanss

auth_token

identifitseerijad, välja arvatud PREF, mis salvestab teie valikuid,
nt. eelistatud suumitase.
See on küpsis, mida ASP.NET kasutab teie seansi unikaalse
identifitseerija salvestamiseks
Külastaja teabe jälgimiseks ja turvaliseks autentimiseks

bcookie

LinkedIn brauseri ID küpsis

18 kuud

bkdc

Bluekai - Oracle | Need salvestavad kasutaja teavet (mitte
isikuandmeid ega tundlikke andmeid) reklaami eesmärgil.
Bluekai - Oracle | Need salvestavad kasutaja teavet (mitte
isikuandmeid ega tundlikke andmeid) reklaami eesmärgil.
LinkedIn turvalise brauseri ID küpsis

3 kuud

Selle küpsise genereerivad Doubleclick Floodlight pikslite
salvestamise märgendeid. See küpsis sisaldab juhuslikke
stringe.
Kogub anonüümseid andmeid kasutajapoolse veebisaidi
külastuse kohta, nt. külastuste arv, keskmiselt veebisaidil
veedetud aeg ja milliseid lehti laaditi; selle eesmärk on kuvada
suunatud reklaame.
See küpsis identifitseerib brauseri ühendumise Facebookiga.
See ei ole individuaalse Facebooki kasutajaga otseselt seotud.
Facebooki andmetel kasutatakse seda turvalisuse
suurendamiseks ja kahtlase sisselogimistegevuse jälgimiseks,
keskendudes eriti robotitepoolse teenusesse sisselogimise
avastamiseks. Samuti ütleb Facebook, et kõigi datr küpsistega
seotud käitumuslikud profiilid kustutatakse 10 päeva pärast.
Seda küpsist kasutatakse ka 'Meeldib' ja teiste Facebooki
nuppude ning märgistuste jälgimiseks mitmetel veebisaitidel.
Adobe Audience Manager seadistab selle küpsise, et määrata
veebisaidi külastajale unikaalne ID. demdex küpsis aitab
Audience Manager teenusel rakendada põhifunktsioone nagu
külastajate identifitseerimine, ID sünkroniseerimine,
segmenteerimine, modelleerimine, aruandlus jne. demdex
küpsise eluaeg (TTL) on 180 päeva. TTL lähtestatakse 180
päeva peale iga kord, kui kasutaja partnerveebisaiti kasutab.
Küpsis kustub, kui kasutaja ei naase teie veebisaidile TTL
intervalli jooksul. Keeldumine: Kui kasutaja keeldub andmete
kogumisest, siis Audience Manager lähtestab küpsise olekusse
Do Not Target (Mitte sihipärastada). Sellisel juhul on küpsise
TTL 10 aastat.
AddThis on tehnoloogiaettevõte, mis võimaldab veebisaitidel
ja nende kasutajatel jagada sisu teineteisega, kasutades selleks
jagamise ikoone ja sotsiaalse järjehoidja veebisaite. AddThis
küpsiseid kasutatakse sisu jagamise võimaldamiseks. AddThis
teenust kasutatakse ka selleks, et teada kuidas sisu veebisaidil
jagatakse.
AddThis sotsiaalse jagamise platvorm kasutab seda selleks, et
salvestada veebisaidi osi, mida on külastatud selleks, et
soovitada teisi veebisaidi osi
Reklaami/ suunamisküpsised, mida kasutab Adobe Audience
Manager
AddThis võimaldab kasutajal jagada sisu sotsiaalmeedias

30 päeva

Sisaldab brauseri ja kasutaja unikaalsete ID-de kombinatsiooni,
mida kasutatakse suunatud reklaamiks.
Külastaja teabe jälgimiseks ja turvaliseks autentimiseks

2 kuud

Google kasutab seda koos SID-ga, et kontrollida Google
kasutajakontot ja kõige viimast sisselogimise aega
Google DoubleClick kasutab seda, et registreerida ja
raporteerida veebisaidi kasutajate tegevusi pärast seda, kui

18 kuud

ASP.NET_SessionId

bku
bscookie
c, rpx, khaos, put_2307, rpb

CMDD, CMID, CMPRO, CMPS,
CMRUM3, CMSC, CMST

datr

demdex

dl2,bt2

dpm
ex
fr
guest_id
HSID
id
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5 aastat

6 kuud
18 kuud

Seanss

18 kuud

180 päeva - 10
aastat

8 kuud

24/07/2018
1 päev

5 aastat

18 kuud

nad on vaadanud või klõpsanud reklaamile, eesmärgiga mõõta
reklaami tõhusust ja esitada kasutajale suunatud reklaame.
id

Yieldlab on tarnepoolne platvorm ja lahendus privaatsetele
turgudele Euroopa kirjastustööstuses. Yieldlab kasutab
küpsiseid, et optimeerida ja kontrollida oma klientide
reklaame, mida kasutajale kuvatakse - nt. teatud reklaami
kasutajale kuvamise sagedus. Üksikjuhtudel kasutab Yieldlab
küpsiste teavet ka statistiliste uuringute jaoks.
Me kasutame AddThis teenust, et võimaldada kasutajatel
jagada meie veebisaidi sisu e-posti teel või sotsiaalmeedia
tööriistade, nt. Facebooki ja Twitteri kaudu. See küpsis ei
sisalda isikutuvastusinfot. Nendest küpsistest keeldumiseks
külastage palun aadressi www.addthis.com/privacy.
Eraldiseisvad sotsiaalvõrgustikud võivad seadistada ka eraldi
küpsiseid.
Selle küpsise genereerivad Doubleclick Floodlight pikslite
salvestamise märgendeid. See küpsis sisaldab juhuslikke
stringe.
Aitab meil määratleda kasutaja brauseri keeleseadistusi, et me
saaksime paremini õiges keeles asjakohast teavet jagada.
Aitab meil määratleda kasutaja brauseri keeleseadistusi, et me
saaksime paremini õiges keeles asjakohast teavet jagada.
LinkedIn küpsis, mida kasutatakse suunamiseks

1 aasta

AddThis: kasutatakse külastajate geograafilise asukoha
salvestamiseks, et salvestada jagaja asukoht
Kasutatakse sisselogimise protsessi haldamiseks; kui kasutaja
otsustab jääda sisselogituks, siis jätab kasutaja teistkordseks
külastuseks meelde.
Reklaamiküpsis, mida kasutab Bing, Microsofti omanduses ja
hallatav veebiotsingu mootor.
Neid küpsiseid kasutab Microsofti reklaamiosakond, et
kasutajaseansse anonüümselt identifitseerida ning aidata meil
mõõta meie turunduskampaaniate tõhusust.
AddThis on tehnoloogiaettevõte, mis võimaldab veebisaitidel
ja nende kasutajatel jagada sisu teineteisega, kasutades selleks
jagamise ikoone ja sotsiaalse järjehoidja veebisaite. AddThis
küpsiseid kasutatakse sisu jagamise võimaldamiseks. AddThis
teenust kasutatakse ka selleks, et teada kuidas sisu veebisaidil
jagatakse.
AddThis võimaldab kasutajal jagada sisu sotsiaalmeedias

1 aasta

Seanss

remember_checked

Kasutatakse konkreetse veebisaidi kasutajaeelistuste
kogumiseks
See on tavapärane Google küpsis, mida kasutatakse mitmete
nende teenuste pakkumisel. Salvestab kasutajaeelistused ja
seda saab kasutada Google otsingute isikustamiseks
Külastaja teabe jälgimiseks ja turvaliseks autentimiseks

remember_checked_on

Külastaja teabe jälgimiseks ja turvaliseks autentimiseks

5 aastat

rtbData0

See on adap.tv poolt kasutatav reklaamiküpsis

2 aastat

secure_session

Külastaja teabe jälgimiseks ja turvaliseks autentimiseks

5 aastat

sess

See on AppNexus poolt kasutatav reklaamiküpsis, millega
jälgitakse kasutajate seansse
Registreerib unikaalse ID, mis identifitseerib kasutaja seadme
teistkordse külastuse puhul.
Google kasutab seda koos HSID-ga, et kontrollida Google
kasutajakontot ja kõige viimast sisselogimise aega
Analüüs, mitmevariandiline testimine ja veebisaidi
optimeerimine.

1 päev

id, mdata, syncdata_TTD

KRTBCOOKIE_377, PUBMDCID,
PugT
lang
lang
lidc
loc
lu

MUID
MUIDB

mus, um

pdv
PERSIST
PREF

SEUNCY
SID
stx_user_id
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1 aasta

30 päeva

Seanss
Seanss
28/03/2018

18 kuud

1 aasta
2 aastat

1 aasta

1 päev

18 kuud

5 aastat

6 kuud
18 kuud
1 aasta

TapAd_DID

30 päeva

TDCPM

Kasutatakse, et määratleda, millist tüüpi seadmeid
(nutitelefonid, tahvelarvutid, telerid jne) kasutaja kasutab.
Kasutatakse, et määratleda, millist tüüpi seadmeid
(nutitelefonid, tahvelarvutid, telerid jne) kasutaja kasutab.
See on TheTradeDesk poolt kasutatav reklaamiküpsis

TDID

See on TheTradeDesk poolt kasutatav reklaamiküpsis

1 aasta

to_checksum

TruOptik on andmehaldusplatvorm, mis aitab identifitseerida
ja segmenteerida sihtrühmi
TruOptik on andmehaldusplatvorm, mis aitab identifitseerida
ja segmenteerida sihtrühmi
TruOptik on andmehaldusplatvorm, mis aitab identifitseerida
ja segmenteerida sihtrühmi
TruOptik on andmehaldusplatvorm, mis aitab identifitseerida
ja segmenteerida sihtrühmi
Adbrain kasutab küpsiseid inimeste seadmetest andmete
kogumiseks, et võimaldada seadmeülest jälgimist eesmärgiga
esitada suunatud reklaame.
Registreerib selle, kas kasutaja on küpsiste kasutamisega
nõustunud või mitte.
Külastaja teabe jälgimiseks ja turvaliseks autentimiseks

1 päev

Küpsis kogub mitteidentifitseerivaid andmeid, mis saadetakse
identifitseerimata allikasse. Whois Privacy Protection Service
Inc. hoiab allika identiteedi salajasena
Klassifitseerimata turundusküpsised

3 kuud

Oma blogi kommentaaride haldamiseks kasutame kolmandate
osapoolte lahendust; see lahendus salvestab küpsised, et
lihtsustada blogisse naasmist; lisateavet leiate nende
privaatsuseeskirjast
See on AppNexus poolt kasutatav reklaamiküpsis, millega
jälgitakse kasutajate seansse
AddThis: Jälgib, kui sageli kasutaja AddThis teenust kasutab

2 aastat

AddThis: Kasutatakse AddThis sotsiaalse jagamise platvormi
poolt
Pardot poolt kasutatav jälgimisküpsis. Pardot küpsised ei
salvesta isikutuvastusinfot — salvestatakse ainult unikaalne
identifitseerija.
Me lisame sellele veebisaidile videosid meie ametlikult
YouTube kanalilt, rakendades YouTube privaatset režiimi. Kui
klõpsate YouTube videopleieril, siis võib see režiim salvestada
teie arvutisse küpsiseid, aga privaatses režiimis lisatud videote
esitamisel ei salvesta YouTube küpsiste kaudu
isikutuvastusinfot.

1 aasta

AddThis: Registreerib sisu kasutajapoolse jagamise
sotsiaalmeedia kaudu.

1 aasta

TapAd_TS

to_checksum
to_master
to_version
tuuid

tuuid, c, tuuid_last_update
twll
U

u
UID, UIDR

uuid2
uvc
vc
visitor_id71092, visitor_id71092hash, lpv71092
pardot
VISITOR_INFO1_LIVE
SID HSID SSID APISID
SAPISID YSC GEUP PREF AID
NID OTZ LOGIN_INFO

xtc
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2 kuud
1 aasta

1 päev
1 aasta
1 aasta
2 aastat

1 aasta
5 aastat

1 aasta

1 päev
1 aasta

10 aastat

18 kuud

Lisa 2
Veebisaidid, millele rakendub käesolev eeskiri
Käesolev eeskiri rakendub järgnevatele veebisaitidele, mida haldab ja kontrollib AGCO:
africa.valtra.com
africa.valtra.com/fr
africa.valtra.com/pt
www.agco.com.ar
www.agco.com.br
www.agco.dk
agco.sc-cockpit.com
agco.sc-cockpit.com
www.agcoallis.com.ar
www.agcocorp.cn
agcocorp.com
www.agcocorp.mx
www.agcofluidsanalysis.com/EquipCom
www.agcomediaplace.com
www.agcomeetings.com
agconet.com
www.agco-oss.com
www.agcopartsandservice.com
www.agcopartsbooks.com
www.agcopubs.com
www.agco-rm.ru
agcoshop.agcoparts.com
www.agcoshop.co.uk
www.agcosuomi.fi
www.agcotechnologies.com
www.agcotrader.com
www.agcotripphotos.com
agrolink.agcotechnologies.com
allmakes.agcoreman.com
ame-en.masseyferguson.com
ame-fr.masseyferguson.com
www.antarcticatwo.com
www.antarcticatwo.ru
apac.oneagco.com
www.automatedproduction.com
batterytool.agcoparts.com
campaign.fendt.tv
careers.agcocorp.com
www.challenger-ag.com
www.challengerag.com.ar
www.challenger-ag.us
www.cumberlandpoultry.com
www.eiksenteret.no
eme.oneagco.com
eneafe.agcotechnologies.com
eneamf.agcotechnologies.com
eneava.agcotechnologies.com
ennach.agcotechnologies.com
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ennafe.agcotechnologies.com
ennamf.agcotechnologies.com
ensamf.agcotechnologies.com
ensava.agcotechnologies.com
www.fella.eu
www.fendt.com
www.fendt.hr
www.fendt.hu
www.fendt.tv
www.fendt-katana.com
www.fendt-katana.fr
www.fendt-katana.it
fiveaday.fendt.co.uk
www.gleanercombines.com
global.agcotechnologies.com
www.grainsystems.com
gsp.oneagco.com
www.hesston.com
www.holtagcpo.agcocorp.com
ideal.masseyferguson.com
insideAGCO.agcocorp.com
www.intivitycenter.com
investors.agcocorp.com
konfigurator.fendt.com
www.lely-forage.com
www.macallistercpo.agcocorp.com
mail.agcocorp.com
www.manzercpo.agcocorp.com
map.antarcticatwo.com
www.masseyferguson.co.nz
www.masseyferguson.co.ro
www.masseyferguson.co.uk
www.masseyferguson.co.za
www.massey-ferguson.com
www.masseyferguson.com.ar
www.masseyferguson.com.br
www.masseyferguson.com.br/espanol
www.masseyferguson.com.tr
www.masseyferguson.de
www.masseyferguson.dk
www.masseyferguson.es
www.masseyferguson.fi
www.masseyferguson.fr
www.masseyferguson.it
www.masseyferguson.mx
www.masseyferguson.nl
www.masseyferguson.ru
www.masseyferguson.se
www.masseyferguson.us
my.oneagco.com
onboarding.agcocorp.com
www.precisionplanting.com
quality.fendt.com
rmi.agcopartsandservice.com
rmi.agcopartsandservice.com/home
shop.challenger-ag.com
shop.fendt.com
shop.masseyferguson.com
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www.shopagco.com
smarttour.valtradev.com/uk
www.spracoupewillmar.com
sso.agcocorp.com
staging.agcotechnologies.com
test.fendt.com
uklubricants.agcoparts.com
www.valtra.at
www.valtra.be
www.valtra.cn
www.valtra.co.uk
www.valtra.com
www.valtra.com.ar
www.valtra.com.au
www.valtra.com.br
www.valtra.cz
www.valtra.de
www.valtra.dk
www.valtra.ee
www.valtra.es
www.valtra.fi
www.valtra.fr
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