EVÄSTEILMOITUS
Me Danonella haluamme olla avoimia ja läpinäkyviä sen suhteen miten käytämme
evästeitä ja mikä merkitys tällä on sinulle. Jotkut käyttämistämme evästeistä ovat
olennaisia verkkosivustomme toiminnan kannalta, mutta voit myös hylätä tai estää
osan evästeistä.
Pyrimme tarjoamaan sinulle riittävät tiedot käyttämistämme evästeistä, jotta voit
tehdä perustellun ratkaisun tietojesi jakamisesta kanssamme.
Jos sinulla on muita kysymyksiä tai kommentteja, ota meihin
yhteyttä yhteydenottosivullamme.

MITÄ EVÄSTEET OVAT?
Eväste on pieni tietokoneellesi tai mobiililaitteellesi tallennettava tiedosto. Sillä on
laitteellesi kohdennettu yksilöllinen tunnus, jonka avulla verkkosivusto voi muistaa
toimintosi ja valintasi (kuten sijainnin, kielen, fonttikoon ja muut näyttövalinnat)
määrätyn ajan. Näin sinun ei tarvitse syöttää tietoja uudelleen kun palaat sivustolle
tai siirryt sivulta toiselle. Evästeet voivat myös auttaa selauskokemuksen
räätälöinnissä.
Kaikki evästeet eivät sisällä henkilötietoja, mutta kun ne sisältävät, käsittelemme
näitä tietoja henkilötietoina Yksityisyyden suojaa koskevan ilmoituksemme.
Käsittelemme evästeiden tietoja henkilötietoina myös silloin, kun ne liittyvät tiliisi tai
muihin yhteystietoihin.

EVÄSTEIDEN TYYPIT

Evästeet jakautuvat kahteen kategoriaan: pysyviin evästeisiin ja istuntokohtaisiin
evästeisiin. Pysyvät evästeet pysyvät laitteessasi kunnes ne poistetaan
manuaalisesti tai automaattisesti. Istuntokohtaiset evästeet pysyvät laitteessasi
kunnes suljet selaimen, jolloin ne poistetaan automaattisesti.

MIKSI KÄYTÄMME EVÄSTEITÄ?
Yleisesti ottaen on olemassa muutamia syitä, joiden takia voimme käyttää evästeitä:
•
•

•

•

Evästeet, jotka ovat tarpeellisia verkkosivun toiminnan kannalta ja joiden avulla voit
käyttää tarjoamiamme palveluita:
Evästeet, jotka keräävät verkkosivustomme käyttöön ja toimintaan liittyviä tietoja.
Käytämme näitä tietoja kehittääksemme verkossa tarjoamiamme tuotteita ja
palveluita;
Evästeet, joita käytämme kokemuksesi räätälöintiin ja optimointiin
verkkosivustollamme. Nämä evästeet tallentavat tietoja valinnoistasi kuten tekstin
koosta, kielestä ja näytön resoluutiosta.
Evästeet, jotka ovat kolmansien osapuolien asettamia palveluiden parantamista
(esim. sosiaalisen median evästeet) tai markkinointitarkoituksia varten.
Katso alta lisätietoja siitä, minkä tyyppisiä evästeitä käytämme.

EHDOTTOMASTI TARPEELLISET EVÄSTEET
Nämä ovat evästeitä, joita tarvitsemme voidaksemme tarjota sinulle oikein toimivan
verkkosivuston ja joiden avulla voit käyttää tarjoamiamme palveluita.
Jos nämä evästeet estetään, et voi käyttää verkkosivustoamme.
Luettelo ehdottomasti tarpeellisista evästeistä

Tarkoitus

·

Kerättävien tietojen
tyyppi

Evästeen nimi

Consent cookie
disclaimer

Pa-l_enabled
(/cookie/http/palenabled/1262977)

HTML5 Cookie

Miten pitkäksi
ajaksi eväste
tallennetaan?

ANALYYSIIN JA SUORITUSKYKYYN
LIITTYVÄT EVÄSTEET
Nämä evästeet auttavat meitä mittaamaan käyttäjämääriä sen määrittämiseksi, millä
verkkosivustomme alueilla on vierailtu. Käytämme tätä verkkosivuilla vierailevien
henkilöiden käyttäytymisen tutkimiseen voidaksemme parantaa verkossa
tarjoamiamme tuotteita ja palveluita. Voimme kirjata IP-osoitteita (Internetiin
yhdistettyjen tietokoneiden elektronisia osoitteita) analysoidaksemme trendejä,
hallinnoidaksemme verkkosivustoa, seurataksemme käyttäjien liikkumista sivustolla
ja kerätäksemme yleisiä demografisia tietoja.
Nämä evästeet eivät ole ehdottoman tärkeitä verkkosivuston toiminnan kannalta ja
pyydämme aina suostumuksesi ennen näiden evästeiden asettamista. Voit peruuttaa
suostumuksesi milloin tahansa. Katso lisätietoja alta.
Luettelo suorituskykyyn liittyvistä evästeistä

Tarkoitus

Kerättävien tietojen
Evästeen nimi
tyyppi

Miten pitkäksi
ajaksi eväste
tallennetaan?

Google Analytics 360
collects as user
navigates between web
pages, page a user has
seen, for example the
URL of the page.
_utmt expires after
·
__utmt
10 minutes __utma
(/cookie/http/__utmt/44
expires after 2 years
·
__utma
__utmb + __utmc are
__utmb expires at
(/cookie/http/__utma/43
3rd party – Google
the end of the
analytics – The B and C
session.
Online identifiers,
cookies are brothers,
·
__utmb
including cookie
working together to
(/cookie/http/__utmb/42)
identifiers, internet
__utmc expires
calculate how long a
protocol
addresses
and
after 30 minutes.
visit takes.
device identifiers;
·
__utmc
client identifiers
(/cookie/http__utmc/41)
__utmz expires
after 6 months
__utmz
__umtz 3rd party –
(/cookie/http/__utmz/40)
Google analytics –
keeps track of where
the visitor came from,
what search engine you
used, what link you
clicked on, what
keyword you used, and
where they were in the

world when you
accessed a website.

KOLMANSIEN OSAPUOLIEN EVÄSTEET
Nämä ovat evästeitä, joita kolmannet osapuolet ovat asettaneet verkkosivustollemme
meidän lukuumme. Näiden evästeiden avulla voimme luoda räätälöityjä mainoksia
muille verkkosivustoille perustuen sinua koskeviin tietoihin kuten sivuihin, joilla olet
vieraillut verkkosivustollamme. Verkkosivustomme voi myös asettaa evästeitä
kolmansien osapuolien palveluita kuten sosiaalista mediaa varten.
Emme toimita mitään henkilötietoja kolmansille osapuolille, jotka asettavat evästeitä
verkkosivustollemme. Kolmannet osapuolet voivat kuitenkin olettaa, että käyttäjät
jotka reagoivat verkkosivustollamme olevaan räätälöityyn mainokseen tai sisältöön
tai napsauttavat niitä, kuuluvat ryhmään, jolle mainos tai sisältö on suunnattu. Meillä
ei ole pääsyä mainostajien tai kolmansien osapuolien sivustojen käyttämiin
evästeisiin tai muihin toimintoihin eikä mahdollisuutta hallita niitä. Yksityisyyden
suojaa koskeva ilmoituksemme tai Evästeilmoituksemme eivät koske näiden
kolmansien osapuolien tietosuojakäytäntöjä. Ota niihin suoraan yhteyttä, jos haluat
lisätietoja niiden yksityisyyden suojaa koskevista käytännöistä.
Nämä evästeet eivät ole ehdottoman tärkeitä verkkosivuston toiminnan kannalta ja
pyydämme aina suostumuksesi ennen näiden evästeiden asettamista. Voit peruuttaa
suostumuksesi milloin tahansa. Katso lisätietoja alta.
Luettelo kolmansien osapuolien evästeistä

Tarkoitus
Cloudflare HTTP
Cookie

Evästeen nimi
Miten pitkäksi
Kerättävien tietojen
(haluammeko sisällyttää ajaksi eväste
tyyppi
tämän?)
tallennetaan?
__cfduid
(/cookie/http/__cfduid/20)

OMAT ASETUKSESI
Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää ja laitteeseesi jo asetetut evästeet
voi myös poistaa. Jos teet näin, et voi käyttää määrättyjä verkkosivustomme osia ja
saatamme luulla, että et ole koskaan aiemmin vieraillut sivustollamme ja näytämme

sinulle siksi Evästeilmoituksen uudelleen ja pyydämme suostumustasi evästeiden
käyttöä varten.
Verkkosivustollamme on työkalu evästeiden hallintaa varten. Tähän työkaluun
pääsee linkistä.
Voit myös rajoittaa tai estää evästeitä muuttamalla selaimesi asetuksia. Tarkista
selaimesi ohjeista, miten hallitset evästeitä koskevia asetuksia.

MITEN OTAT MEIHIN
YHTEYTTÄ
Jos sinulla on evästeitä koskevia kysymyksiä, kommentteja tai valituksia, ota meihin
yhteyttä yhteydenottosivullamme.

