Evästeet verkkosivuillamme

V 1.0

Käytämme useita evästeitä sivuillamme, jotta:
-

verkkosivustomme toimii asianmukaisella tavalla,
voimme analysoida tietoja verkkosivustolla vierailuista, ja
verkkosivustomme on mahdollisimman käyttäjäystävällinen siihen liitettyjen palveluiden avulla.

Osa evästeistä vaatii sinulta etukäteissuostumuksen, osa ei. Lisätietoja asiasta löytyy alta.
Mitä evästeet ovat?
Eväste on pieni, nimetty tiedosto, jonka verkkosivusto tallentaa selaimeesi, kun vierailet sivustolla.
Selaimesi säilyttää evästeen sen voimassaoloajan, ja lähettää sen takaisin verkkopalvelimelle aina sinun
vieraillessasi kyseisellä sivustolla. Evästeiden avulla keräämme tietoa sivustolla vierailustasi ja tarjoamme
laitteellesi (PC, matkapuhelin tai tabletti) soveltuvia palveluita. Emme käytä sellaisia evästeitä, jotka
voisivat tunnistaa henkilöllisyytesi.
Tekniset evästeet
Tiedotamme sinua evästeistä, jotka mahdollistavat verkkosivustomme päätoiminnallisuuksien
optimaalisen toiminnan.
Voit selaimesi asetuksista estää nämä evästeet. Estäminen voi kuitenkin huomattavasti haitata
verkkosivuston toimintaa ja käyttökokemustasi.
Evästeen nimi
Evästehyväksyntä
CookieLawInfoConsent
GDPR evästehyväksyntä:
cookielawinfo-checkboxnon-necessary
GDPR evästehyväksyntä:
cookielawinfo-checkboxnecessary
GDPR evästehyväksyntä:
viewed_cookie_policy
Pll_language
TS01#

Tarkoitus
Tallentaa tiedon evästeiden hyväksynnästä tai
hylkäämisestä.
“GDPR Cookie Consent” -moduulin käyttämä
eväste, joka tallentaa käyttäjän hyväksynnän “Eivälttämättömät evästeet” -kohtaan (Analytiikka /
Sosiaalinen media).
“GDPR Cookie Consent” -moduulin käyttämä
eväste, joka tallentaa käyttäjän hyväksynnän
“Tekniset evästeet” -kohtaan.
“GDPR Cookie Consent” -moduulin käyttämä
eväste, joka tallentaa, onko käyttäjä antanut
hyväksynnän evästeiden käyttöön.
Verkkosivuston monikielisten ominaisuuksien
hallinta.
Toiminnallisuuksien kuormituksen tasaaminen.
Tämä eväste tallennetaan selaimellesi
verkkosivulla vierailusi ajaksi.

Voimassaoloaika
6 kuukautta
6 kuukautta

6 kuukautta
6 kuukautta
12 kuukautta
Istunnon kesto

Analytiikkaevästeet
Näiden evästeiden tarkoitus on mitata tietoja verkkosivustomme eri sivujen ja sisältöjen vierailuista.
Näiden tietojen avulla voimme arvioida sivuston toimintaa, organisoida sen sisältöä paremmin ja havaita
mahdolliset ongelmat sivuston toimintaan liittyen, jolloin voimme parantaa sivuston
käyttäjäystävällisyyttä.

Voit selaimesi asetuksista estää nämä evästeet. Estäminen voi kuitenkin huomattavasti haitata
verkkosivuston toimintaa ja käyttökokemustasi.
Näiden evästeiden voimassaoloaika on korkeintaan 13 kuukautta.
Matomo. Käytämme Matomo-kävijämittausevästeitä, joiden ainoat tarkoitukset on listattu yllä, ja joita
käytämme vain omaksi hyödyksemme.
Nämä evästeet tuottavat pelkästään anonyymia tilastotietoa ja verkkosivuston liikennegraafeja, eivätkä
ne tallenna mitään yksilöivää tietoa.
Evästeen nimi

Tarkoitus

Voimassaoloaika

_pk_id

Tallentaa kävijään liittyvää tietoa, kuten yksilöllisen
kävijätunnuksen.

13 kuukautta

_pk_ref

Tallentaa kohdennustiedot, joita kävijä käytti alun
perin vieraillessaan sivustolla.

6 kuukautta

_pk_ses
_pk_cvar

Lyhytaikaiset evästeet, joita käytetään
kävijätietojen väliaikaiseen tallentamiseen.

30 minuuttia

_pk_testcookie

Tarkistaa, tukeeko kävijän selain evästeiden
käyttöä.

Istunnon kesto

Google Analytics. Yllä mainittujen evästeiden lisäksi, pyydämme suostumuksesi Google Analytics kävijämittausevästeiden käyttöön. Oletusasetuksena on näiden evästeiden kieltäminen, eikä näitä
tallenneta selaimeesi tai aktivoida.
Yllä listaamiemme omaksi hyödyksemme käyttämien tarkoitusten lisäksi, Google Analytics voi käyttää
keräämiään tietoja verkkosivustovierailuista sen omaksi hyödyksi, tarjotakseen kohdistettua mainontaa ja
sisältöä sinun selaushistoriaasi perustuen. Tämän osalta käyttöehdot ja tarkoitukset on tarkemmin
kuvattu täällä.
Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa.
Evästeen nimi
_ga
_gat
_gid

Tarkoitus
Eväste antaa kävijälle yksilöllisen tunnisteen, jota
käytetään tilastotiedon tuottamiseen kävijän
verkkosivuston käytöstä.
Eväste antaa kävijälle yksilöllisen tunnisteen, jota
käytetään tilastotiedon tuottamiseen kävijän
verkkosivuston käytöstä.
Eväste antaa kävijälle yksilöllisen tunnisteen, jota
käytetään tilastotiedon tuottamiseen kävijän
verkkosivuston käytöstä.

Voimassaoloaika
13 kuukautta
1 minuutti
24 tuntia

Sosiaaliseen mediaan ja kolmansien osapuolten palveluihin liittyvät evästeet
Tarkoitus. Me pyydämme suostumuksesi ennen sosiaaliseen mediaan ja kolmansien osapuolten
palveluihin liittyvien evästeiden käyttöä. Näiden evästeiden tarkoitus on sisällön jakamisen helpottaminen
ja verkkosivuston käyttäjäystävällisyyden parantaminen. Oletusasetuksena on näiden evästeiden
kieltäminen, eikä näitä tallenneta selaimeesi tai aktivoida.

Kerättyä selaustietoa voidaan käyttää sosiaalisen median ja muiden kolmansien osapuolten
palveluntarjoajien toimesta heidän omaksi hyödykseen, tarjotakseen kohdistettua mainontaa ja sisältöä
sinun selaushistoriaasi perustuen. Lisätietoja voit löytää heidän tietosuoja- ja evästeselosteistaan, alla
olevista linkeistä (englanniksi).
Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa.
Kolmansien osapuolten palvelut

Tietosuoja- ja evästeselosteet

Facebook

Facebook privacy policy
Information about cookies used by Facebook
Twitter privacy policy
Information about cookies used by Twitter
Google privacy policy
LinkedIn privacy policy
Information about cookies used by LinkedIn
Xing privacy policy

Twitter
YouTube (Google)
LinkedIn
Xing
Lisätietoja evästeistä
Traficom – Evästeiden hallinta

Tätä evästekäytöntöä on viimeksi päivitetty 27.10.2021, versio 1.0.
Omexom seuraa tietosuojalainsäädännön muutoksia sekä haluaa kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja
pidättää siksi oikeuden päivittää tätä dokumenttia.

