ABL.fi evästekäytäntö
Mikä on eväste?
Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä
käytetään esimerkiksi silloin, kun käyttäjän tietoja halutaan säilyttää tämän siirtyessä
verkkopalvelumme sivulta toiselle. Evästeiden käyttö edellyttää aina käyttäjän suostumuksen.
Eväste voidaan tallentaa käyttäjän laitteelle pysyvästi, jolloin se on pysyvä eväste eli stored cookie.
Eväste voi olla myös istuntokohtainen, se joko vanhenee tietyn ajan kulussa tai käyttäjän lopettaessa
verkkopalvelun käytön tai se voidaan poistaa palvelun käytön jälkeen.
Evästeiden avulla voidaan kerätä muun muassa seuraavia tietoja:
käyttäjän IP-osoite
kellonaika
käytetyt sivut
selaintyyppi
mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut kyseiselle verkkosivulle
miltä palvelimelta käyttäjä on tullut verkkosivulle
mistä verkkotunnuksesta käyttäjä on tullut verkkosivulle
Miten käytämme evästeitä?
Käytämme evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseen ja verkkosivujen kehittämiseen. Evästeiden
avulla seuraamme sivuston kävijätilastoja ja analysoimme niitä kehittääksemme sivujamme.
Seuraamme, millä sivuilla vieraillaan ja kuinka kauan kävijä viipyy eri sivuilla. Tavoitteenamme on
kehittää sivustomme laatua ja sisältöä.
Käytämme myös evästeitä markkinointitarkoituksiin. Evästeiden avulla voimme näyttää mainoksia ja
markkinointiviestejä, jotka mahdollisesti kiinnostavat käyttäjää.
Minkä tyyppisiä evästeitä käytämme?
Istuntokohtaiset evästeet
Istuntokohtaiset evästeet vanhenevat, kun käyttäjä lopettaa istunnon verkkosivuillamme.
Pysyvät evästeet
Pysyvällä evästeellä on tietty voimassaoloaika, joka määrittää, kuinka pitkään se säilyy tietokoneessa tai
mobiililaitteessa. Tällaisia evästeitä säilytetään, kunnes niiden voimassaoloaika päättyy tai kunnes ne
poistetaan manuaalisesti.
Kolmannen osapuolen evästeet
Kolmannen osapuolen evästeet ovat evästeitä, joita palveluntarjoajat, kuten hakukonepalvelut tai
sosiaalisen median toimijat asentavat laitteeseen. Esimerkiksi jakaessasi sisältöä sosiaalisen median,
kuten Facebookin kautta, voi tämä kolmas osapuoli asettaa evästeitä koneellesi.
Löydät lisätietoa täältä:
https://www.facebook.com/about/privacy/
https://policy.pinterest.com/fi/privacy-policy
https://policies.google.com/privacy?hl=fi
Käytämme verkkopalvelussamme mm. Google Analyticsiä mittaamaan verkkopalveluidemme käyttöä ja
Google Adsia mainonnassa.
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Lisätietoa Google Analyticsin ehdoista voi lukea täältä.
Lisätietoa, miten Google käyttää evästeitä mainonnassa.
Miten toimia evästeiden kanssa?
Käyttäjä voi tyhjentää evästeet selaimen asetuksista. Käyttäjällä on myös mahdollisuus estää
evästeiden käyttö kokonaan muuttamalla käyttämänsä laitteen selaimen asetuksia. Evästeiden
estäminen saattaa vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen ja mainonnan kohdentamiseen. Mikäli käyttäjä
estää evästeet, hän ei välttämättä voi täysin hyödyntää verkkopalvelua. Useimmat selaimet
mahdollistavat evästetoiminnon poiskytkemisen.
Lisätietoja evästeiden poistamisesta:
Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fi
Firefox https://support.mozilla.org/fi/kb/poista-evasteet-poistaaksesi-verkkosivujen-tietoja
Internet Explorer
http://windows.microsoft.com/fi-fi/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie
Safari
https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_US
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