Kunnioitamme kaikkien Glooko, Inc. -yhtiön ja sen tytäryhtiöiden (”Glooko-brändit”)
tarjoamien tuotteiden, palveluiden, sovellusten ja verkkosivustojen käyttäjien,
asiakkaiden ja toimittajien sekä heidän edustajiensa yksityisyyttä ja tietosuojaa. Tässä
evästekäytännössä kerrotaan, mitä evästeet ovat ja miten niitä käytetään, millaisia
evästeitä ulkopuoliset kumppanimme voivat käyttää sivustollamme ja mitä evästeisiin
liittyviä valintoja voit tehdä, sekä annetaan lisätietoja evästeistä.
Glooko-brändien verkkosivustot ja digitaalisen median alustat, mukaan lukien
sovellukset ja mobiilisovellukset, sosiaalisen median tilit, internet- ja wifi-yhteyttä
käyttävät laitteet jne. (”sivustot”), voivat käyttää evästeitä ja samankaltaisia tekniikoita
(kuten tunnisteita ja jäljitteitä), joiden avulla voimme yhdessä kolmansien osapuolien
kanssa kerätä tietoa sivustovierailuistasi ja analysoida niihin liittyviä tottumuksiasi.
Voimme käyttää näitä tietoja tapahtumiesi tai pyyntöjesi käsittelyyn sekä tarvittaessa
meidän ja kolmansien osapuolien verkko- ja mobiilimainonnan, -viestien ja -sisällön
toimittamiseen kiinnostuksenkohteidesi mukaan.
Mitä evästeet ovat? Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan
tietokoneellesi tai muille laitteille. Niitä käytetään yleisesti verkkosivustojen toiminnan
varmistamiseen tai tehostamiseen. Evästeet parantavat verkkosivustojen toimintaa ja
käyttökokemusta, koska verkkosivustot osaavat lukea näitä tekstitiedostoja ja tallentaa
niihin tietoja. Niiden avulla sivusto tunnistaa sinut ja muistaa tärkeitä tietoja, jotka
helpottavat sivuston käyttöä (esimerkiksi kielivalintasi tai fonttiasetuksesi).
Toiminnalliset evästeet eivät edellytä suostumustasi. Analyyttisten ja muiden evästeiden
osalta pyydämme kuitenkin soveltuvissa tapauksissa ja lainsäädännön niin
edellyttäessä suostumustasi ennen evästeiden tallentamista laitteellesi. Sinun on myös
mahdollista kieltää tällaisten evästeiden käyttö. Voit antaa suostumuksesi
napsauttamalla vastaavaa painiketta evästebannerissa, joka tulee esiin sivustoilla
vieraillessasi, tai muuttamalla asetuksia evästeiden hallintatyökalussamme.
Sivustojemme käyttämät evästeet
Sivustomme voivat käyttää seuraavia evästeitä:
Välttämättömät evästeet. Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivustojemme toiminnan
kannalta. Välttämättömät evästeet sallivat sinun muun muassa kirjautua sivustojen
suojattuihin osioihin, selata sivustoja, lisätä tuotteita ostoskoriin, maksaa ostokset ja
hyödyntää verkkolaskutuspalveluitamme.
Analyyttiset evästeet ja suorituskykyevästeet. Näiden evästeiden avulla
tunnistamme ja laskemme vierailijat ja kartoitamme, miten vierailijat käyttävät
sivustojamme. Voimme käyttää evästeitä muun muassa sivuston käyttöä koskeviin
mittauksiin, jotta voimme parantaa sivuston toimintaa ja optimoida asiakkaidemme
ostokokemuksen. Parannamme sivustojemme toimintaa esimerkiksi varmistamalla, että
käyttäjät löytävät etsimänsä helposti.
Toiminnalliset evästeet ja mieltymysevästeet. Näitä evästeitä käytetään
tunnistamaan sinut, kun palaat sivustoille. Niitä voidaan käyttää muistamaan sivustolla

käyttämäsi kieli ja valuutta sekä sujuvoittamaan ostokokemustasi. Evästeiden avulla
voimme personoida sinulle tarjoamaamme sisältöä, tervehtiä sinua nimeltä ja muistaa
asetuksesi.
Markkinointiin, kohdentamiseen ja sosiaalisessa mediassa jakamiseen
käytettävät evästeet. Nämä evästeet tallentavat tietoa sivustovierailuistasi,
tarkastelemistasi sivuista ja napsauttamistasi linkeistä. Käytämme näitä tietoja
sivustojemme ja niillä näkyvien mainosten räätälöimiseen kiinnostuksenkohteidesi
mukaan. Soveltuvissa tapauksissa ja lainsäädännön niin salliessa voimme myös jakaa
kyseisiä tietoja kolmansille osapuolille tätä tarkoitusta varten. Huomaathan, että
kolmannet osapuolet (mukaan lukien esimerkiksi markkinointiverkostot ja
verkkoliikenteen analyysipalveluiden kaltaiset ulkoiset palvelut) voivat myös käyttää
evästeitä, joita emme voi hallita.
Sivustojemme käyttämien evästeiden hallinta, käytöstä poistaminen tai
kieltäminen
Voit kieltää kuhunkin luokkaan kuuluvien evästeiden käytön (välttämättömiä evästeitä lukuun
ottamatta) napsauttamalla alla olevaa Evästeasetukset-painiketta.
Evästeasetukset

Verkkoselaimet sallivat sinun myös muuttaa evästeasetuksiasi, esimerkiksi estämään
tietyntyyppiset evästeet tai tiedostot. Voit siis estää tietyt evästeet muuttamalla
selaimesi asetuksia. Jos kuitenkin määrität selaimesi asetukset estämään kaikki
evästeet, et välttämättä voi käyttää sivustojamme tai joitakin niiden osia, koska osa
kyseisistä evästeistä voi olla toiminnallisia tai välttämättömiä evästeitä. Katso lisätietoja
evästeiden poistamisesta tai estämisestä osoitteesta
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.
Voit kieltää, hyväksyä tai poistaa sivustojemme käyttämät evästeet milloin tahansa
muuttamalla selaimesi evästeasetuksia. Katso lisätietoja evästeasetusten
muuttamisesta tai evästeiden käytöstä poistamisesta osoitteesta
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies (sisältää tietoa yleisesti käytetyistä
selaimista). Huomioi, että jos evästeet poistetaan tai niiden käyttö estetään, et
välttämättä voi käyttää sivustojamme tai niiden osia tai kaikki niiden ominaisuudet eivät
välttämättä toimi oikein.
Jos haluat estää Google Analytics -seurannan kaikilla verkkosivustoilla, vieraile
osoitteessa http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Käyttäjät voivat myös kieltäytyä kolmannen osapuolen mainontaverkostojen sisällöstä
erilaisten alan järjestöjen verkkosivustojen kautta, esimerkiksi:
• Network

Advertising Initiative (NAI) – http://www.networkadvertising.org/choices/

• Digital

Advertising alliance (DAA) – (i) maailmanlaajuinen:
https://optout.aboutads.info/; (ii) Eurooppa: http://youronlinechoices.eu/

Lisätietoja
Löydät lisätietoa evästeistä ja samankaltaisista jäljitteistä/tiedostoista seuraavista
osoitteista:
- http://www.allaboutcookies.org/;
- http://www.youronlinechoices.eu/ (verkkomainonta-alan toimijoiden tuottama opas
käytösperusteiseen mainontaan ja yksityisyyteen verkossa).
Jos sinulla on kysyttävää tai kaipaat lisätietoja, ota meihin yhteyttä sähköpostitse
osoitteeseen privacy@glooko.com.

