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COOKIE POLICY  

of Creerplan OÜ 

 

In force since: 01.08. 2022 

Last update: 01.08. 2022 

Creerplan OÜ  

KÜPSISTE POLIITIKA 

 

Jõustunud: 01.08. 2022 

Viimati uuendatud: 01.08. 2022 

1.    Definitions, purpose of Cookies 1. Mõisted, Küpsiste eesmärk 

1.1. Cookie is a piece of data about a Visitor, 

temporarily stored on the hard drive of 

the browsing device of the latter. 

Cookies may contain some Personal 

Data that allows us to identify if a 

Visitor has used our Web page before 

and allows to store personal preferences 

and other data of the Visitor (e.g contact 

information or data about the browsing 

device). Definitions of our Privacy 

Policy (available at our Web page 

https://www.motiveer.eu) apply in the 

same meaning to this Policy. This Policy 

may be amended time to time with 

updated version coming into force upon 

its publication on our Web page 

(https://www.motiveer.eu). 

1.2. Our Services Platform and Web page 

are intended for B2B relationships 

and transactions only, therefore we 

presume that most of the Visitors that 

spend time on our Web page are 

neither consumers in the meaning of 

Estonian Consumer Protection Act 

nor private individuals protected 

under the GDPR, however we do not 

completely rule out that some of the 

non B2B Visitors have landed on our 

Weg page accidentally. 

1.1. Küpsis on andmeosa Külastaja kohta, mida 

salvestatakse ajutiselt tema sirvimiseks 

kasutatava seadme kõvakettale. Küpsised 

võivad sisaldada mõningaid Isikuandmeid, mis 

aitab kindlaks teha, kas Külastaja on Veebilehte 

varem külastanud ja võimaldab sälitada 

Külastaja eelistusi ja muid andmeid tema kohta 

(nt kontaktandmed või andmed sirvimiseks 

kasutatava seadme kohta). Isikuandmete kaitse 

poliitika mõisteid (saadaval meie veebilehel 

https://www.motiveer.eu) kohaldatakse ka 

käesolevas poliitikas samas tähenduses. 

Käesolevat poliitikat muudetakse aeg-ajalt, 

kusjuures uuendatud versioon jõustub selle 

avaldamise hetkel Veebilehel ). 

 

 

1.2. Meie Teenuseplatvorm ja Veebileht on 

suunatud üksnes majandus- ja 

kutsetegevuses tegutsemise (ehk B2B - ärilt 

ärile) suhetele ja tehingutele, mistõttu 

eeldame, et enamus Külastajaid, kes meie 

Veebilehel aega veedavad, ei ole tarbijad 

Tarbijakaitseseaduse tähenduses ega IKÜM 

kaitsalas olevad füüsilised isikud, kuid siiski 

me ei välista täielikult seda, et mõned 

Külastajaid, kes ei ole majandus-ja 

kutsetegevuses (ehk B2B - ärilt ärile) 

tegutsevad isikud, on juhuslikult sattunud 

meie Veebilehele. 

1.3. Cookies are used for the purpose of our 

Services Platform that is situated at our 

Web page (https://www.motiveer.eu) 

hCookies serve for improvement of our 

Services and better user experience of 

the B2B Visitor. 

1.3. Küpsiseid kasutatakse meie Veebilehele 

(https://www.motiveer.eu) Teenuste osutamise 

eesmärgil. Kasutame Küpsiseid meie Teenuste 

parendamise, samuti majandus- ja 

kutsetegevuses tegutseva Külastaja 

kasutajakogemuse taseme tõstmise 

eesmärkidel. 

2. Cookie management 2. Küpsiste haldamine 

http://www.motiveer.eu/
http://www.motiveer.eu/
http://www.motiveer.eu/
http://www.motiveer.eu/
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2.1. Visitor may limit themselves to accept 

necessary Cookies only, in which case 

Visitor might not take full advantage of 

our Services or user experience of our 

Services Platform and Web page. 

Restricting the necessary Cookies may 

hinder or limit the usage of the Web 

page or the Services Platform. 

2.1. Külastaja võib piirduda ainult vajalike küpsiste 

lubamisega, millisel juhul ei pruugi ta saada osa 

Teenustest ega meie Veebilehe ja 

Teenuseplatvormi kasutajakogemusest täiel 

määral. Vajalike Küpsiste keelamine võib 

välistada või segada Veebilehe või 

Teenuseplatvormi kasutamise. 

2.2. Session Cookies are deleted each time 

after Visitor leaves the Web page and 

permanent Cookies remain for the 

convenience of user experience in case 

of recurring visits to the Web page. 

2.2. Sessiooniküpsised kustutatakse iga kord, kui 

Kasutaja lahkub Veebilehelt, kuid püsivad 

Küpsised jäävad alles kasutajamugavuse 

huvides Veebilehe korduvkülastuste korral. 

2.3. Visitor may manually pick between 

different types of Cookies. In case the 

browser of the Visitor automatically 

accepts any or all types of those 

Cookies, many of the popular web 

browsers allow to apply restrictions to 

some types of the Cookies. 

2.3. Külastaja võib käsitsi valida erinevate Küpsiste 

liikide vahel. Kui Külastaja veebisirvija 

aktsepteerib mõningaid või kõiki Küpsiste liike, 

võimaldavad paljud populaarsed veebisirvijad 

mõningaid Küpsiste liike välja lülitada. 

2.4. For informational purposes only, please 

see guidelines for cookie management 

and restriction of some of the most 

popular web browsers. We are not 

related to such web browsers providers 

nor exercise any control over the content 

of such guideline, and therefore, carry 

no liability whatsoever in their regard of 

their content nor in regard of anyone 

using such guidelines: 

 

Micrsosoft Edge cookie settings 

Google Chrome cookie settings 

Apple Safari cookie settings 

Opera cookie settings 

2.4. Üksnes informatsioonilisel eesmärgil saate 

tutvuda mõningate populaarsemate 

veebisirvijate küpsiste haldamise ja 

väljalülitamise juhtnööridega. Me ei ole seotud 

nende veebisirvijate teenuse osustajatega, ei 

oma mingit mõju nimetatud juhtnööride sisu 

üle, mistõttu ei vastuta mingil määral nende sisu 

või nende kasutamise eest mis tahes isiku poolt: 

 

Micrsosoft Edge küpsiste seaded 

Google Chrome küpsiste seaded 

Apple Safari küpsiste seaded 

Opera küpsiste seaded 

3. Types of Cookies 3. Küpsiste liigid 

3.1. Necessary – serve the purpose of 

ensuring the main functionality of the 

Web page. Without them it is impossible 

fully to use the relevant parts of the Web 

page and receive Services. 

3.1. Vajalikud – eesmärk on tagada Veebilehe 

põhifunktsioonide toimimine. Ilma nendeta ei 

saa täiel määral kasutada Veebilehe olulisi 

osasid ja saada Teenuseid. 

3.2. Functional – to render additional or 

special functionality, also to personalize 

the Web page. 

3.2. Funktsionaalsed - täiendava või 

erifunktsionaalsuse pakkumiseks, samuti 

võimaldavad need Veebilehte isikupärastada. 

https://support.microsoft.com/en-us/windows/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-sfri11471/mac
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/
https://support.microsoft.com/en-us/windows/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-sfri11471/mac
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/
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3.3. Analytical – enable data collection in 

non-personalized manner about Visitors 

and usage of the Web page; also serve to 

measure and improve the performance 

of the Web page. 

3.3 Analüütilised - võimaldavad koguda teavet 

mitteisikustatud kujul Veebilehe Külastajate ja 

selle kasutamise kohta; samuti võimaldavad 

mõõta ja parandada Veebilehe toimimist. 

3.4. Advertisement – enable targeting of 

appropriate advertisements to a Visitor; 

also enable measuring of efficiency of 

ad campaigns. Data is collected in non-

personalized manner. 

3.4 Turundus - võimaldavad Veebilehe Külastajale 

suunata võimalikult asjakohaseid reklaame, 

samuti võimaldavad mõõta ka 

reklaamikampaaniate efektiivsust. Teavet 

kogutakse mitteisikustatud kujul. 

4. Specific Cookies 4. Asjaomased Küpsised 

 

Name Type Purpose Expiration 

Consent Necessary Consent to 

open popups 

2 years 

Piwiki PRO 

https://piwik.pr

o 

Analytical To track 

webpage 

activity such 

as session 

duration, 

bounce rate, 

etc, along 

with 

information 

regarding the 

source of the 

traffic 

2 years 

 

Nimetus Liik Eesmärk Kehtivus 

Nõusolek Vajalik Nõusolek hüpikakna 

avamiseks 

2 aastat 

Piwiki PRO 

https://piwik.pro 

Analüütilin

e 

Isikute aktiivsuse 

jägimiseks veebilehel, 

nagu sessiooni pikkus, 

põrkemäär jms, sealhulgas 

veebiliikluse allikad. 

2 aastat 

 


