Evästekäytäntö
EVÄSTEILMOITUS EDUHOUSE OY:N VERKKOSIVUISTA EDUHOUSE.FI

Milloin tätä Ilmoitusta sovelletaan?
Tämä Evästeilmoitus (jäljempänä ”Ilmoitus”) kuvaa, kuinka Eduhouse Oy (jäljempänä
”Eduhouse”, ”me”, ”meitä” tai ”meidän”) käyttää evästeitä verkkosivuillaan. Lue Ilmoitus
huolellisesti ymmärtääksesi, miten evästeet voivat parantaa verkkosivujemme
käyttökokemusta ja miten voit hallita evästeitä laitteellasi.

Mitä evästeet ovat?
”Eväste” on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan tietokoneelle, tabletille tai puhelimeen,
(jäljempänä ”laite”) verkkosivulla vierailun yhteydessä. Evästeet tunnistavat laitteesi
verkkosivulla ja ”muistavat” aikaisemmat vierailusi käyttökokemuksen parantamiseksi.
Useimmat verkkosivut, mukaan lukien meidän, käyttävät evästeitä.
Sinua ei voida tunnistaa pelkästään evästeiden perusteella, mutta yhdessä muiden tietojen
kanssa ne voidaan yhdistää sinuun. Tällaisissa tapauksissa evästeitä voidaan pitää
henkilötietoina. Emme kuitenkaan pyri tunnistamaan sinua evästeiden avulla. Mikäli teemme
näin, varmistamme, että evästetietoja käsitellään henkilötietoina sovellettavien
tietosuojalakien ja tietosuojaselosteen mukaisesti
(https://cdn2.hubspot.net/hubfs/4318930/Tietosuoja,%20k%C3%A4ytt%C3%B6ehdot,%20ev
%C3%A4ste%20-dokumentit/Tietosuojaseloste.pdf).

Miksi käytämme evästeitä?
Käytämme evästeitä:
•

verkkosivujen käyttökokemuksen parantamiseen

•

henkilökohtaisten asetustesi muistamiseen

•

personoidun sisällön ja olennaisen tiedon tarjoamiseen

•

verkkosivujen turvallisuuden varmistamiseen

•

tilastotietojen keräämiseen verkkosivujemme käytöstä, verkkokäyttäytymiseen
perustuvaan kohdennettuun markkinointiin ja sen tehokkuuden mittaamiseen

Mitä evästeitä käytämme?
Käytämme seuraavia evästeitä verkkosivuillamme:
Toiminnalliset evästeet

Toiminnalliset evästeet ovat välttämättömiä verkkosivujen ja sen ominaisuuksien
käyttämiseen. Evästeitä käytetään esimerkiksi kirjautumistietojen ja kieliasetusten
muistamiseksi. Toiminnallisia evästeitä voidaan käyttää myös verkkosivujen personointiin.
Käyttäytymistä mittaavat evästeet
Nämä evästeet keräävät tilastotietoa siitä, kuinka ihmiset käyttävät verkkosivua. Ne voivat
esimerkiksi auttaa meitä ymmärtämään, kuinka käyttäjät käyttävät verkkosivujamme ja mitkä
ovat verkkosivumme suosituimmat osat.
Keräämme tietoa verkkosivuvierailuista seuraavilla kolmansien osapuolien työkaluilla:
•

HubSpot – markkinoinnin automaatiojärjestelmä. Lisätietoja HubSpotin evästeistä:
https://legal.hubspot.com/privacy-policy

•

Hotjar - verkkosivuanalytiikkatyökalu. Lisätietoja Hotjarin evästeistä:
https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookies

•

Google Analytics -analytiikkatyökalu. Lisätietoja Googlen evästeistä: Miten Google
käyttää tietojasi yhteistyökumppaneiden sivustoilla ja sovelluksissa.

•

Google AdWords -verkkomainonta. Lisätietoja Googlen evästeistä: Mikä on yleinen
tietosuoja-asetus?

Muut kolmannen osapuolen evästeet
Voimme käyttää myös sosiaalisen median evästeitä verkkosivuillamme. Nämä evästeet
keräävät tietoa siitä, mitä olet tehnyt sosiaalisen median verkkosivuilla, kuten YouTubessa,
Facebookissa, Twitterissä ja LinkedIn:issä. Emme vastaa tällaisista evästeistä. Tutustu
huolellisesti kyseisten kolmansien osapuolien tietosuojakäytäntöihin.

Evästeiden säilytysaika
Laitteellasi olevien evästeiden säilytysaika jaetaan kahteen ryhmään.
Istuntokohtaiset evästeet
Yleensä istuntokohtaisia evästeitä käytetään väliaikaisesti selausistunnon kannalta
olennaisten asetusten muistamiseksi. Nämä evästeet asetetaan yhdelle istunnolle kerrallaan
ja niitä säilytetään siihen saakka, kunnes selain suljetaan. Istuntokohtaiset evästeet eivät
tallennu laitteesi kovalevylle.
Pysyvät evästeet
Pysyviä evästeitä käytetään markkinointia varten ja saadaksemme tietoa verkkosivujemme
käytöstä. Pysyviä evästeitä säilytetään kovalevylläsi myös selausistuntojen välillä, kunnes
poistat ne tai määritelty säilytysaika päättyy. Säilytämme pysyviä evästetietoja enintään 2
vuotta pois lukien HubSpot-evästettä maksimissaan 10 vuotta.

Eduhouse.fi – sivuston evästeet listattuna (18.1.2020)
Nimi

Tuottaja

Tyyppi Kesto

PAKOLLISET – Eduhousen sivustojen toiminnan osalta pakolliset
(unnamed)
eduhouse.fi
HTTP
Istunto
__hs_opt_out
STATISTIIKKA – Google Analytics -kävijäseurantaan liittyvät
_ga
eduhouse.fi
HTTP
2 vuotta
_gat
eduhouse.fi
HTTP
Istunto
_gid
eduhouse.fi
HTTP
Istunto
MARKKINOINTI – Kohdennettu markkinointi, muut kolmannet osapuolet
__cfduid
hs-scripts.com
HTTP
1 vuosi
__cfduid
hubspot.com
HTTP
1 vuosi
ARRAffinity
eduhouse.fi
HTTP
Istunto
_hssc
eduhouse.fi
HTTP
Istunto
_hssrc
eduhouse.fi
HTTP
Istunto
_hstc
eduhouse.fi
HTTP
2 vuotta
_ptq.gif
hubspot.com
Pixel
Istunto
collect
google-analytics.com Pixel
Istunto
hubspottutk
eduhouse.fi
HTTP
10 vuotta
PREF
youtube.com
HTTP
8 kuukautta
r/collect
doubleclick.net
HTTP
Istunto
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com
HTTP
179 päivää
YSC
youtube.com
HTTP
Istunto
Mitä vaihtoehtoja minulla on laitteeni evästeiden hallintaan?
Voit hyväksyä tai kieltää evästeiden käytön selainasetuksistasi. Siellä voit myös halutessasi
tyhjentää evästehistoriasi. Selaimet yleensä mahdollistavat eri tapoja evästeiden käytön
estämiseksi ja evästehistorian hallinnoimiseksi. Löydät evästeisiin liittyvät hallinta-asetukset
tyypillisesti käyttämäsi verkkosivun ”Vaihtoehdot”, ”Työkalut” tai ”Suosikit” valikoista.
Hyväksymällä evästeet saat parhaan käyttökokemuksen verkkosivuillamme. Mikäli kiellät
evästeiden käytön, eräät sivujen ominaisuudet eivät välttämättä toimi laitteellasi tai et
välttämättä pääse kaikkialle sivuilla. Tämän vuoksi suosittelemme hyväksymään evästeiden
käytön.
Voit kysyä lisää evästeiden käytöstä verkkosivuillamme ottamalla meihin yhteyttä. Lisätietoja
evästeistä saat myös esim. sivustolta www.allaboutcookies.org. Lisätietoja ja
vaikutusmahdollisuuksia verkkokäyttäytymiseen perustuvan mainonnan kohdentamisen
osalta saat sivustolta www.youronlinechoices.com.

Cookie Policy
COOKIE NOTICE ABOUT EDUHOUSE OY’S WEBSITE EDUHOUSE.FI

Where does this Notice apply?
This Cookie Notice (“Notice”) describes how Eduhouse Oy (“Eduhouse”, “we”, “us” or
“our”) uses cookies on its website. Please read the Notice carefully to understand how
cookies can improve your experience on our website and how you can manage
cookies on your device.

What are cookies?
A “cookie” is a small text file that is stored on your computer, tablet or phone (“Device”)
when you visit a website. Cookies identify your device on the website and “remember”
your previous visits to improve your experience. Most websites, including ours, use
cookies.
You cannot be identified by cookies alone, but together with other information, they may be
associated with you. In such cases, cookies may be considered personal data. However, we
do not use cookies to try to identify you. If we do so, we will ensure that the cookie data is
processed as personal data in accordance with the applicable data protection laws and our
privacy policy
(https://cdn2.hubspot.net/hubfs/4318930/Tietosuoja,%20k%C3%A4ytt%C3%B6ehdot,%20ev
%C3%A4ste%20-dokumentit/Tietosuojaseloste.pdf).
Why do we use cookies?
We use cookies:
•

to improve your website experience

•

to remember your personal settings

•

to provide personalised content and relevant information

•

to ensure website security

•

to collect statistics on the use of our website, to conduct targeted marketing
based on online behaviour, and to measure its effectiveness

What cookies do we use?
We use the following cookies on our website:
Functional cookies

Behavioural cookies
These cookies collect statistics about how people use the website. For example, they can
help us understand how users use our website and which parts of our website are the most
popular.
We collect information about website visits using the following third-party tools:
•

HubSpot - a marketing automation system. Learn more about HubSpot cookies:
https://legal.hubspot.com/privacy-policy

•

Hotjar - a website analytics tool. Learn more about Hotjar cookies:
https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookies

•

Google Analytics tool. Learn more about Google cookies: How Google uses your
information on partner sites and applications.

•

Google AdWords online advertising. Learn more about Google cookies: What is the
General Data Protection Regulation?

Other third-party cookies
We may also use social media cookies on our website. These cookies collect information
about what you have done on social media websites such as YouTube, Facebook, Twitter
and LinkedIn. We are not responsible for such cookies. Please read the privacy policies of
these third parties carefully.

Cookie retention period
The cookies on your device are divided into two categories based on their retention period.
Session cookies
In general, session cookies are used temporarily to remember settings relevant to your
browsing session. These cookies are set for one session at a time and retained until the
browser is closed. Session cookies are not stored on your device’s hard drive.
Persistent cookies
Persistent cookies are used for marketing purposes and to obtain information about your
use of our website. Persistent cookies are also stored on your hard drive between
browsing sessions until you delete them or the specified retention period expires. We
retain persistent cookie data for up to 2 years, except for the HubSpot cookie, which is
stored for a maximum of 10 years.

Eduhouse.fi website cookies listed (18 January 2020)
Name

Provider

Type

Duration

(unnamed)
__hs_opt_out

eduhouse.fi

HTTP

Session

STATISTICS - Related to Google Analytics visitor tracking
eduhouse.fi
HTTP
2 years
_ga
eduhouse.fi
HTTP
Session
_gat
eduhouse.fi
HTTP
Session
_gid
MARKETING - Targeted marketing, other third parties
hs-scripts.com
HTTP
__cfduid
__cfduid
hubspot.com
HTTP
ARRAffinity
eduhouse.fi
HTTP
eduhouse.fi
HTTP
_hssc
eduhouse.fi
HTTP
_hssrc
eduhouse.fi
HTTP
_hstc
hubspot.com
Pixel
_ptq.gif
collect
google-analytics.com Pixel
hubspottutk
eduhouse.fi
HTTP
PREF
youtube.com
HTTP
r/collect
doubleclick.net
HTTP
HTTP
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com
YSC
youtube.com
HTTP

1 year
1 year
Session
Session
Session
2 years
Session
Session
10 years
8 months
Session
179 days
Session

What options do I have for managing cookies on my device?
You can accept or decline the use of cookies in your browser settings. There you can also
clear your cookie history if you wish. Browsers usually allow different ways to block cookies
and manage cookie history. You can typically find the cookie management settings in the
“Options”, “Tools” or “Favorites” menus of the website you are using.
By accepting cookies, you get the best user experience on our website. If you block the use
of cookies, some features of the website may not work on your device or you may not be
able to access all areas of the website. We therefore recommend that you accept the use of
cookies.
You can contact us to find out more about the use of cookies on our website. For more
information on cookies, you can also visit e.g. www.allaboutcookies.org. For more
information and options on how to influence the targeting of advertising based on online
behaviour, visit www.youronlinechoices.com.

