EVÄSTEKÄYTÄNNÖT
_____________________________________________
1.

Mikä on Eväste?
Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita tallennetaan tietokoneellesi, kun selaat
internetiä. Itsessään evästeet ovat harmittomia tekstinpätkiä, jotka tallennetaan
paikallisesti, ja joita on helppo tarkastella ja poistaa. Evästeiden avulla sivusto voi
"muistaa" toimintasi ja asetuksesi pitemmän aikaa.

2.

Evästeiden tyypit
Evästeet voidaan luokitella elinkaarensa perusteella ja sen sivuston perusteella, johon
ne kuuluvat. Evästeiden elinkaari on joko:
•
•

Istuntoevästeet ovat väliaikaisia ja ne poistetaan, kun käyttäjä sulkee
selaimensa;
Pysyvät evästeet voivat pysyä tietokoneellasi pitkään sen jälkeen, kun istunto
on lopetettu.

Verkkosivuston evästeet ovat joko
•
•

3.

Ensimmäisen osapuolen evästeitä, jotka kuuluvat sille sivustolle, jota selaat,
ts. evästeet, joita käytetään tunnistamiseesi, kun kirjaudut sisään;
Kolmansien osapuolien evästeitä, jotka kuuluvat eri sivustolle kuin se, missä
olet käymässä, ts. mainonnan jäljitysevästeet.

Evästeet meidän sivustollamme
Käytämme evästeitä auttamaan meitä varmistamaan kaupankäyntitoimesi ja
parantamaan verkkosivustomme toimintaa. Käyttämämme evästeet eivät sisällä
mitään henkilötietoja eivätkä ne sisällä tili- tai salasanatietoja. Ne mahdollistavat vain
sivustolle sen tunnistamisen, että sivupyyntö tulee joltakulta, joka on jo kirjautunut
sivustolle.
Käytämme seuraavia evästetyyppejä:
Olennaiset/välttämättömät
Olennaiset/välttämättömät evästeet auttavat tekemään sivustosta käytettävän
mahdollistamalla sen perustoimintoja, kuten navigointi sivulta toiselle, palvelujen
pyynnöt ja pääsy sivuston suojatuille alueille. Sivusto ei toimi oikein ilman näitä
evästeitä. Nämä evästeet eivät tallenna mitään henkilötietoja.
Lain mukaan voimme tallentaa evästeitä laitteellesi, jos ne ovat ehdottoman
välttämättömiä tämän sivuston toiminnan kannalta. Kaikille muille evästetyypeille
tarvitsemme suostumuksesi.
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Suorituskyky/analytiikkaevästeet
Suorituskyky/analytiikkaevästeet keräävät tietoja siitä, miten käytät sivustoa, millä
sivuilla käyt, ja tapahtuuko virheitä. Näiden evästeiden avulla voimme laskea
käyntikertoja ja liikenteen lähteitä, jotta voimme mitata ja parantaa sivustomme
suorituskykyä. Ne auttavat meitä tietämään, mitkä sivut ovat eniten ja vähiten
suosittuja, ja miten kävijät liikkuvat sivustolla. Nämä evästeet eivät tallenna mitään
henkilötietoja.
Toiminnalliset evästeet
Toiminnalliset evästeet mahdollistavat sivustolle muistaa ja tallentaa tietoa
valinnoista, joita olet tehnyt, ja ne mahdollistavat myös meille sivuston räätälöinnin
sopimaan sinun tarpeisiisi. Nämä evästeet eivät tallenna mitään henkilötietoja.
Kohde-evästeet
Näitä evästeitä voivat sivustomme kautta asettaa mainontakumppanimme, kuten
DoubleClick by Google. Niitä voidaan käyttää kiinnostusprofiilisi muodostamisessa ja
sinua kiinnostavien mainosten näyttämisessä muilla sivustoilla.
Jos et salli näitä evästeitä, näet silti edelleen saman määrän mainoksia, mutta ne eivät
ehkä ole yhtä kiinnostavia sinulle. Nämä evästeet ovat oletusarvoisesti käytössä,
mutta
niitä
voidaan
hallita
suoraan
käymällä Googlen
mainosten
personoinnissa ja/tai Your Online Choices-sivustolla.
Saatamme jakaa verkkosivuston käyttötietoja sivustolla vierailijoista hyvämaineisille
markkinointiyrityksille internet-bannerimainostemme kohdentamiseksi tälle
sivustolle ja muille sivustoille. Tästä syystä voidaan käyttää pikselitageja (kutsutaan
myös tyhjiksi gif-kuviksi tai web-majakoiksi) ilmaisemaan sivuja, joilla olet käynyt.
Markkinointiyhtiön pikselitageilla keräämät tiedot eivät ole liitettävissä tiettyyn
henkilöön.
Kolmansien osapuolien evästeet
Kolmansien osapuolien evästeitä käyttävät yritykset, joiden kanssa toimimme osana
markkinointitoimiamme. Käyttämämme kolmannet osapuolet ja heidän käyttämänsä
jäljityksen tarkoitus on kuvattu taulukossa.
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Tyyppi

Kolmannen
osapuolen

Kuvaus

Vanhentuminen Poisjättäytymismekanismi

Kohdentaminen

Google Analytics

Verkkosivuston
liikenneanalyysi

2 vuotta

Verkkoselaimen käyttäminen.

Kohdentaminen

Kaksoisnapsautus

30 päivää

http://www.youronlinechoices.com/ie/yourad-choices

Suorituskyky

Visual Web Optimizer

Välillä 100
päivää–10
vuotta

Verkkoselaimen käyttäminen.

A/Btestausohjelma,
jota käytämme
web-sivujen
muunnosten
testauksessa
nähdäksemme,
mikä niistä toimii
parhaiten.

Näitä kolmansien osapuolien evästeitä käytetään mittamaan napsautusten
perusteella maksettavan mainostuksemme ja kolmansien osapuolien sivustoilla
näytettävien bannereiden tehokkuutta ja suorituskykyä. Vaikka ne keräävätkin
tietojasi, olemme pyrkineet varmistamaan, että kerätyt tiedot tehdään nimettömiksi.
Kolmanneksi, evästeet:
1. Mittaavat mainostustoimiemme tehokkuutta;
2. Antavat kumppaneillemme tietoa käynneistäsi heidän verkkosivustoillaan;
3. Keräävät tietoa, jota voidaan käyttää mainontaan sinulle tai kolmansien
osapuolien verkkosivustoilla;
4. Lähettävät kohdistettua mainontaa sinulle kolmansien osapuolien
verkkosivustoilla;
Emme takaa, että edellä esitetty luettelo kolmansien osapuolien evästeistä on ajan
tasalla, mutta ryhdymme kohtuullisiin toimenpiteisiin evästekäytäntöjemme
päivittämiseksi, jos muutoksia tapahtuu.

4.

Vaihtoehtosi
Jos haluat estää evästeet, voit tehdä sen selaimesi asetusten kautta. Voit poistaa
evästeet, jotka jo ovat tietokoneellasi, ja voit asettaa selaimesi estämään niiden
sijoittamisen tästä eteenpäin. Katso lisätietoja selaimesi Ohje-valikosta. Muista
kuitenkin, että evästeiden estäminen voi vaikuttaa haitallisesti Palvelukokemukseesi.

Sivu 3 / 4

EVÄSTEKÄYTÄNNÖT
_____________________________________________
Saadaksesi lisätietoja siitä, miten hallitset evästeasetuksiasi kolmansien osapuolien
evästeiden osalta, mene osoitteeseen www.allaboutcookies.org. Jos olet pääasiassa
huolestunut mainostajien luomista kolmansien osapuolien evästeistä, voit kytkeä ne
pois osoitteessa http://www.youronlinechoices.com.
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