EVÄSTEKÄYTÄNTÖ
TIETOJA EVÄSTEIDEN KÄYTÖSTÄMME
Verkkosivustomme käyttävät evästeitä tunnistaakseen sinut muista verkkosivustojemme käyttäjistä.
Tämä auttaa meitä tarjoamaan sinulle hyvän kokemuksen, kun selaat verkkosivustojamme, ja se
mahdollistaa myös verkkosivustojemme parantamisen. Jatkamalla verkkosivustojemme selaamista
hyväksyt evästeiden käytön.
Eväste on pieni kirjainten ja numeroiden tiedosto, jonka tallennamme tietokoneesi selaimeen tai
kiintolevylle, jos annat suostumuksesi. Evästeet sisältävät tietoa, joka siirretään tietokoneesi
kiintolevylle.
Voimme käyttää seuraavia evästeitä verkkosivustollamme käyntisi aikana:


Ehdottoman

välttämättömät

evästeet.

Nämä

ovat

evästeitä,

jotka

vaaditaan

verkkosivustojemme käyttöön. Niitä ovat esimerkiksi evästeet, joiden avulla voit kirjautua sisään
verkkosivustojemme suojatuille alueille tai käyttää ostoskoria.


Analyysi-/suorituskykyevästeet. Niiden avulla tunnistamme ja laskemme vierailijoiden määrän ja
näemme, miten vierailijat liikkuvat sivustoillamme käyntinsä aikana. Ne auttavat meitä
parantamaan verkkosivustojemme toimintaa varmistamalla esimerkiksi, että käyttäjät löytävät
etsimänsä helposti.



Toiminnalliset evästeet. Niitä käytetään tunnistamaan sinut, kun palaat verkkosivustollemme.
Niiden avulla voimme mukauttaa sisältöä sinulle, tervehtiä sinua nimeltä ja muistaa asetuksesi
(esimerkiksi kielivalintasi tai alueesi).



Kohdennusevästeet. Nämä evästeet tallentavat käyntisi verkkosivustollemme, sivut joilla kävit ja
seuraamasi linkit. Käytämme näitä tietoja tehdäksemme verkkosivustostamme ja sillä näytetyistä
mainoksista mielenkiinnonkohteisiisi sopivia. Saatamme myös jakaa näitä tietoja kolmansien
osapuolien kanssa tätä tarkoitusta varten.

Löydät alla olevasta taulukosta lisätietoja yksittäisistä evästeitä, joita käytämme tällä hetkellä ja
niiden käyttötarkoituksesta:
Eväste

Nimi

Tarkoitus

Vanhentumisaika

Säilyttää käyttäjien tilat

Istunto

Ehdottoman välttämättömät evästeet
JSESSIONID

JSESSIONID

(nr-data.net)

sivupyynnöissä

Analyysi-/suorituskykyevästeet
_ga

_ga

Google

Analytics:

2 vuotta

_gat

_gat

Käytetään

käyttäjien

Istunto

_gid

_gid

tunnistamiseen.

Istunto

ads/ga-audiences

ads/ga-audiences

Google

Istunto

ads/user-lists/#

ads/user-lists/#

käyttää näitä evästeitä

Toiminnalliset evästeet

aktivoidakseen

AdWords

uudelleen
jotka

vierailijoita,

todennäköisesti

siirtyvät

asiakkaiksi

käyttäjän

online

käyttäytymisen
perusteella

eri

verkkosivustoilla.
collect

collect

Käytetään lähettämään
tietoja

Istunto

Google

Analyticsiin
vierailijoiden
ja

laitteesta

käyttäytymisestä.

Seuraa

vierailijaa

laitteissa

ja

markkinointikanavissa.
datadome

datadome

iphWeb-cart

iphWeb-cart

kameleoonTrackingTimes

kameleoonTrackingTimes

visit.gif

visit.gif

t2s-p

t2s-p

t2sRecoCalled

t2sRecoCalled

t2s-userId

t2s-userId

1 vuosi
Nämä

evästeet

muistavat

tekemäsi

valinnat

kokemuksesi

parantamiseksi.

4 166 päivää
Istunto
Istunto
1 vuosi
Istunto
1 vuosi

Kohdennusevästeet
c

rubiconproject.com

Rekisteröi

Istunto

khaos

anonymisoidut

1 vuosi

put_#

käyttäjätiedot, kuten IP-

29 päivää

rpb

osoite, maantieteellinen

29 päivää

rpx

sijainti,

29 päivää

vieraillut

verkkosivustot ja mitä
mainoksia käyttäjä on
napsauttanut,
tarkoituksenaan
optimoida

mainosten

näyttäminen
liikkeiden

käyttäjän
perusteella

verkkosivustolla,
käyttävät

jotka
samaa

mainosverkkoa.
IDE

doubleclick.net

Google

DoubleClick

käyttää

näitä

rekisteröimään

ja

raportoimaan
verkkosivuston
käyttäjän toimia jonkun
mainostajan mainoksen
katselun

tai

2 vuotta

napsauttamisen jälkeen
tarkoituksenaan
mainoksen tehokkuuden
mittaaminen

ja

kohdistettujen
mainosten tarjoaminen
käyttäjälle.
test_cookie

doubleclick.net

Käytetään tarkistamaan,

Istunto

tukeeko käyttäjän selain
evästeitä.
Huomaa, että käyttämämme evästeet sisältävät kolmansien osapuolien käyttämiä evästeitä, kuten
_dvp, _dvs, csc-event, joita emme omista tai ohjaa. Asianomainen kolmas osapuoli ohjaa, miten
heidän evästeensä asetetaan.
Voit estää evästeet aktivoimalla selaimessasi asetuksen, jonka avulla voit kieltää kaikkien tai joidenkin
evästeiden asettamista. Jos haluat tehdä näin, sinun tulee tehdä se verkkoselaimen asetuksissa
jokaiselle käyttämällesi selaimelle. Jos kuitenkin käytät selaimesi asetuksia kaikkien evästeiden
(mukaan lukien välttämättömät evästeet) estämiseen, et ehkä pysty käyttämään kaikkia
verkkosivustojemme osia.
Varaamme oikeuden tehdä muutoksia evästekäytäntöömme. Muutokset näkyvät tässä ja tulevat
voimaan välittömästi. Kun jatkat verkkosivustojemme käyttöä, sen katsotaan tarkoittavan, että
hyväksyt muutokset.

