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Evästeiden käyttö verkkopalvelussamme. Katso myös tietosuojaseloste osoitteessa www.hrk.fi

Mitä evästeet ovat ja mihin niitä käytetään?
Eväste (cookie) on käyttäjän laitteelle tallentuva pienikokoinen tiedosto, joka ei vahingoita käyttäjän laitetta.
Yhdeltä verkkosivustolta voi tallentua laitteeseen useita evästeitä eri käyttötarkoituksia varten. Evästeet ovat
selainkohtaisia eli niistä ei näe käyttäjän henkilökohtaisia tietoja, vaan sen, miten käytettävällä selaimella
toimitaan eri sivustolla.
Evästeillä kerätään tietoa, jotta käyttäjälle pystytään tarjoamaan tarkoituksenmukaista ja tarpeellista tietoa.
Käytämme evästeitä sivustollamme mm. navigoinnin parantamiseen ja tiedustelukorin toimintaan. Lisäksi
evästeitä voidaan käyttää kirjautumisen helpottamiseen, analytiikkaan ja markkinointiin.
Markkinointitarkoituksessa käyttäjälle voidaan kohdentaa käyttäjän oletettuja tarpeita vastaavaa
markkinointia. Emme kerää evästeillä tietoa vuokraushistoriasta tai -määristä.
Evästetiedostoon voidaan tallentaa muun muassa käyttäjän IP-osoite, verkkoselaimen tyyppi, vieraillut sivut ja
klikatut linkit palvelussa kellonaikoineen sekä viittaus, miltä edelliseltä sivulta sivustollemme on saavuttu.

Evästeiden tyypit
Evästeitä on useaa eri tyyppiä. Osa evästeistä kerätään ja jaetaan alihankkijoittemme kanssa.
Keräilykorin tietojen säilyttämiseksi, mahdollisen kirjautumisen helpottamiseksi ja käyttäjäkokemuksen
parantamiseksi käytämme välttämättömiä evästeitä.
Analytiikan evästeillä kerätään tilastollista tietoa sivuston käytöstä. Yksittäinen käyttäjä ei ole tunnistettavissa
henkilökohtaisesti tästä tiedosta. Tiedon avulla voimme kehittää sivustoa ja parantaa tarjottuja palveluita.
Markkinoinnin evästeiden avulla voimme tarjota käyttäjälle juuri häntä hyödyttäviä sisältöjä, tarjouksia tai
suosituksia.
Analytiikan ja markkinoinnin evästeitä hyödynnämme alihankkijoiden palveluiden avulla, jotka ovat
Google Analytics, Google Adwords, Google DoubleClick Google Tag Manager, Sanoma verkosto ja Facebook.
Alihankkijat keräävät mm. tietoa siitä, mitä mainontaa käyttäjä on nähnyt ja klikannut.

Evästeitä voi hallita ja estää
Verkkoselaimen asetuksilla evästeiden käyttö voidaan estää kokonaan tai valita asetetaanko uusia evästeitä
lainkaan. Tutustu selaimesi ohjeistukseen. Käyttäjä voi halutessaan myös poistaa aika ajoin selaimen keräämät
evästeet, jolloin aiempi evästeisiin kerätty tieto poistuu ja evästetiedon kertyminen alkaa alusta. Huomaathan,
että evästeet mahdollistavat sivuston sujuvan toiminnan ja käyttäjäkokemus tai toiminnot saattavat heikentyä
ilman evästeitä.
Alihankkijat saattavat kerätä käyttäjän tietoja myös omiin tarpeisiinsa. Alihankkijamme luetellaan alla. Tutustu
alihankkijoiden tietosuojamenettelyihin sekä evästeiden hallintaan heidän sivustoillaan.
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