PRIIMA-AVUSTAJA.FI EVÄSTEKÄYTÄNTÖ
Tämä on PriimaAvustaja.fi-verkkosivustolla käytössä oleva evästekäytäntö. Nämä ehdot on laadittu
11.2.2021. Viimeisin muutos ehtoihin on tehty 11.2.2021.

1 MIHIN KÄYTÄMME EVÄSTEITÄ?
Verkkosivustomme käyttää evästeitä palvelun parantamiseksi. Eväste on pieni tekstitiedosto, joka
lähetetään käyttäjän päätelaitteelle, kun verkkosivustolla vieraillaan.
Käytämme evästeitä parantaaksemme verkkopalveluidemme saavuttavuutta, laatua ja toimivuutta.
Evästeiden avulla keräämme tietoa sivustojemme käytöstä, verkkosivustoilla vierailevien käyttäjien
päätelaitteesta ja verkkoselaimesta. Käytämme evästeitä analytiikkaan verkkosivuillamme.
Evästeiden avulla helpotamme sivuston käyttöä ja kehitämme sivuston toimivuutta.

2 PRIIMA-AVUSTAJA.FI-VERKKOSIVUN KÄYTTÄMÄT EVÄSTEET
Evästeet voidaan jaotella keston tai käyttötarkoituksen mukaan. Istuntokohtaiset evästeet toimivat
selaimen käynnistämishetkestä sen sulkemiseen asti. Kun käyttäjä sulkee selaimen, evästeet
poistetaan automaattisesti. Pysyvillä evästeillä on ennalta määritetty käyttöikä ja ne säilyvät
selaimessa, kunnes ne vanhenevat tai käyttäjä poistaa ne itse.

Käytämme seuraaviin luokkiin kuuluvia evästeitä:
KOLMANNEN OSAPUOLEN EVÄSTEET
Verkkosivustoillamme käytetään kolmannen osapuolen evästeitä. Kolmannen osapuolen evästeitä
hyödynnetään muun muassa analyysi- tai markkinoinnin automatiikka -työkaluissa. Käyttäjän tulee
tarkistaa kolmannen osapuolen palvelun yksityisyyttä ja evästeitä koskevista käytännöistä, miten
kolmas osapuoli käyttää evästeitä.
Verkkosivustoillamme on lisäksi käytössä ns. Yhteisöliitännäisiä, joiden avulla käyttäjä voi jakaa
sivuston sisältöä sosiaalisessa mediassa. Nämä palvelut voivat asettaa evästeitä omien yksityisyyden
suojaa koskevien ehtojensa mukaisesti.

GOOGLEN EVÄSTEET
Finnospace käyttää Google Analytics -evästeitä verkkosivuston käytön analysointiin. Google Analytics
tuottaa tilastoja ja muita tietoja verkkosivuston käytöstä käyttäjien tietokoneisiin tallennettujen
evästeiden avulla. PriimaAvustaja-verkkosivustosta evästeiden kautta kerättyjä tietoja käytetään
verkkosivuston käyttöä koskevien raporttien laatimiseen. Tässä ovat lyhyesti Googlen Analytics evästeiden suorittamat tehtävät:

•
•
•
•
•
•

edellisten käyntikertojen määrän ja ajankohdan muistaminen
istunnon keston, alkamisen ja päättymisen määrittäminen
yksittäisten käyttäjien erottaminen toisistaan
liikenteen lähdetietojen muistaminen
seurattavan verkkoalueen määrittäminen
vierailijan mukautettujen muuttujien arvon muistaminen

Google tallentaa ja käyttää näitä tietoja puolesta tunnista kahteen vuoteen evästeen tyypin mukaan.
Googlen tietosuojakäytäntöön voit tutustua osoitteessa: http://www.google.com/privacypolicy.html

3 EVÄSTEIDEN HYVÄKSYMINEN, ESTÄMINEN JA POISTAMINEN
Voit hallinnoida verkkosivustomme evästeitä selaimesi asetuksista:
•
•
•
•

Google Chromessa voit säätää evästeasetuksia napsauttamalla “Asetukset” ja “Tietosuoja”.
Firefoxissa voit säätää evästeasetuksia napsauttamalla “Työkalut”, “Asetukset” ja
“Tietosuoja”.
Safarissa voit säätää evästeasetuksia napsauttamalla “Asetukset” ja “Yksityisyys”.
Internet Explorerissa kaikki evästeet voi estää napsauttamalla “Työkalut”, “Internetasetukset”, “Tietosuoja” ja valitsemalla sallitus evästeet liukusäätimellä.

4 LISÄTIETOA
Mikäli haluat lisätietoa aiheesta, ole meihin yhteydessä sähköpostitse:
info(ät)priima-avustaja.fi
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