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.

