EVÄSTEET SIVUSTOLLAMME
Käytämme evästeitä ymmärtääksemme miten kävijät löytävät ja käyttävät sivustoamme sekä
kohdentaaksemme mainontaamme paremmin.
•

Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeet.

•

Voit koska vain estää evästeet selaimesi asetuksista.

•

Voit myös poistaa olemassa olevat tiedot tyhjentämällä selaimesi evästeet- ja historian

•

Voit estää evästeet myös käyttämällä yksityistä selaustilaa (”incognito mode”)

Tietoja kerätään seuraavilla ohjelmistoilla ja seuraaviin tarkoituksiin:
•

Google Analytics (kävijämäärät ja tulotavat, käyttäytyminen sivustolla, mainoksien
kohdentaminen)

•

Facebook (mainoksien kohdentaminen)

Dataa kerätään ja analysoidaan pääsääntöisesti yleisellä tasolla. Emme seuraa käyttäjiä yksittäisellä tasolla
vaan aggregaatteina ja suurina segmentteinä. Dataa ei yhdistetä henkilöihin vaan sitä analysoidaan
anonymisoidusti tai aggregaatteina.
Mikäli täytät hakemuslomakkeen ja hyväksyt palvelun käyttöehdot, keräämme myös muuta
tietoa. Lue lisää käyttöehdoista ja rekisteriselosteestamme.
KÄVIJÄSEURANTA JA EVÄSTEET
Palvelussa voidaan käyttää evästeitä (”cookies”) tai muita vastaavia tekniikoita Palvelun
käyttämiseen tai käyttäjän päätelaitteeseen liittyvien tietojen, kuten tietojen siitä, milloin ja
mitä Palvelun osioita käyttäjä on selannut, mitä selainta käyttäjä käyttää tai miltä sivulta
käyttäjä on saapunut, keräämiseen Palvelun ja asiakaspalvelun parantamiseksi ja
analysoimiseksi. Eväste on lyhyt tekstitiedosto, jonka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän
päätelaitteelle Palvelun välityksellä. Evästeiden avulla saatu tieto on luonteeltaan anonyymiä,
mutta evästeen avulla saatuja tietoja on mahdollista yhdistää käyttäjältä saatuihin
henkilötietoihin.
Evästeiden avulla Palveluntarjoaja voi seurata Palvelun käyttäjämääriä ja muita Palvelun
käyttöön liittyviä tietoja, ja saatujen tietojen avulla analysoida ja kehittää palveluaan entistä
asiakasystävällisemmäksi, personoida Palvelua käyttäjän mieltymysten mukaiseksi sekä
esimerkiksi hyödyntää uudelleenmarkkinointia (retargeting) Palvelun ulkopuolella. Käyttäjä voi
halutessaan estää evästeiden käytön oman selaimensa asetuksista tai poistamalla evästeet
selaimestaan palvelun käytön jälkeen.
Sivustolla käytetään eri ohjelmistoja kävijäseurantaa, mainonnan seurantaa, mainonnan
uudelleenkohdistamista ja sivuston käytettävyyden parantamista varten:

•

Google Analytics

•

Google Adwords

•

Bing Ads

•

Facebook

Nämä voivat tallentaa käyttäjän kovalevylle väliaikaisia ja pysyviä evästeitä. Evästeet eivät ole
välttämättömiä sivuston käytön kannalta.
Voit estää evästeiden käytön selaimesi asetusten avulla. Tämä tapahtuu tavallisesti
Ohje-, Työkalut- tai Muokkaa-valikossa. Verkkoselaimen asetuksista voit myös tyhjentää
selaimen tallentamat evästeet.
Edellä mainitut palvelut tallentavat dataa eri puolilla maailmaa sijaitseviin palveluihin.

