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EVÄSTEPOLITIIKKA
1

YLEISTÄ

1.1

Tässä evästepolitiikassa kerrotaan, miten Itaito Oy (jatkossa ”Itaito” tai ”me”)
käyttää ja tallettaa laitteellesi evästeitä ja vastaavia teknologioita, kuten pikseleitä ja
majakoita, kun vierailet Itaidon verkkosivuilla tai verkkokaupassa tai avaat Itaidon
uutiskirjeen. Itaidon sivut voivat sisältää erilaisia palveluita, kuten chat-toiminnon.
Evästepolitiikan tarkoituksena on antaa sinulle riittävät tiedot siitä päättämiseen,
haluatko sallia evästeiden ja vastaavien teknologioiden tallentamisen vai et.

1.2

Itaito käyttää evästeitä ja vastaavia teknologioita kävijämäärien analysoimiseen ja
markkinoinnin vaikuttavuuden mittaamiseen. Lisäksi evästeitä ja vastaavia
teknologioita käytetään verkkosivuston käytön ymmärtämiseksi, analysoimiseksi,
tilastojen luomiseksi ja Itaidon sivujen, tuotteiden, palveluiden ja liiketoiminnan
kehittämiseksi.

1.3

Evästepolitiikka on erottamaton osa Itaidon tietosuojaselostetta [Tietosuojaseloste].
Pyydämme, että luet tätä evästepolitiikkaa yhdessä tietosuojaselosteemme kanssa,
jotta saisit kattavan kuvan siitä, miten Itaito käsittelee henkilötietojasi ja mitkä
oikeutesi henkilötietojen käsittelyn suhteen ovat.
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EVÄSTEET JA VASTAAVAT TEKNOLOGIAT

2.1

Selvyyden vuoksi käytämme tässä evästepolitiikassa
kuvatuista teknologioista nimitystä ”Evästeet”.

2.2

Evästeitä voidaan luokitella monella tavalla:

jatkossa

kaikista

edellä

(a) Istuntoevästeet poistetaan, kun suljet selaimen. Ne kertovat meille toiminnastasi
vain tuon nimenomaisen selainhetken ajan.
(b) Pysyvät Evästeet tallentuvat laitteellesi myös istuntojen väliseksi ajaksi, joten ne
mahdollistavat sen, että muistamme valintasi tai toimenpiteesi myös seuraavilla
vierailuillasi.
(c) Toiminnalliset Evästeet ovat verkkokaupan, verkkosivuston ja/tai uutiskirjeen
kannalta välttämättömiä, jotta palvelut toimivat tarkoituksenmukaisesti. Ne
esimerkiksi mahdollistavat verkkokaupassa tuotteet siirtämisen ostoskoriin.
(d) Suoritusevästeet antavat Itaidolle tietoa siitä, mistä tulet verkkosivuille ja miten
liikut siellä. Suorituseväste kertoo esimerkiksi, mikä toiminto verkkosivuilla on
kiinnostava ja mihin kellonaikoihin sivustoa käytetään eniten.
(e) Markkinointievästeet mahdollistavat markkinoinnin vaikuttavuuden seurannan ja
mainosten kohdentamisen henkilöille.
(f)

Ensimmäisen osapuolen Evästeet ovat sellaisia, jotka Itaito on sijoittanut
laitteeseesi. Käytämme evästeitä esimerkiksi kieliasetustesi muistamiseen.

(g) Kolmannen osapuolen Evästeet ovat kolmansien osapuolten asettamia. Käytämme
niitä esimeriksi verkkosivustomme kävijämäärien analysoimiseen.
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VERKKOKAUPASSA KÄYTETTÄVÄT EVÄSTEET

3.1

Itaidon asettamat Evästeet

3.1.1

Itaidon verkkokauppa toimii osoitteessa kauppa.itaito.fi. Verkkokaupan Evästeitä
käytetään vain tietosuojaselosteessamme mainittuihin tarkoituksiin. Verkkokaupan
Evästeitä ei käytetä markkinointitarkoituksiin.

3.1.2

Verkkokaupassa on käytössä toiminnallisia Evästeitä, joita ei voi poistaa käytöstä ja
jotka
mahdollistavat
tärkeitä
käyttötoimintoja.
Niitä
käytetään
mm.
sisäänkirjautumiseen, lomakkeiden täyttämiseen ja ostoskorin toimintaan.

3.1.3

Istuntoevästeet säilyvät muistissa selaimen aukiolon ajan, mutta tuhoutuvat, kun
selain suljetaan.

3.2

Kolmannen osapuolen Evästeet
Kauppa.itaito.fi-sivustolla ei ole käytössä kolmannen osapuolen Evästeitä, kuten
Google Analyticsiä.
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ITAIDON VERKKOSIVUILLA JA UUTISKIRJEESSÄ KÄYTETTÄVÄT EVÄSTEET

4.1

Itaidon asettamat Evästeet

4.1.1

Käytämme verkkosivuillamme toiminnallisia evästeitä, jotka mm. havaitsevat, että
käyttäjä on vieraillut aikaisemminkin sivustollamme. Eväste voi sisältää muun muassa
sellaisia tietoja ja valintoja, joita käyttäjä on aiemmin tehnyt. Evästeen ansiosta
käyttäjän ei tarvitse tehdä samoja valintoja uudestaan.

4.1.2

Näistä toiminnallisista evästeistä ei jaeta tietoa kolmansille osapuolille vaan niiden
tarkoitus on parantaa käyttäjäkokemusta verkkosivuillamme.

4.1.3

Käyttäjä
voi
hallita
evästeasetuksissa.

4.2

Kolmannen osapuolen Evästeet

4.2.1

Alla on lueteltu verkkosivuilla käytössä olevat kolmannen osapuolen Evästeet, jotka
ovat kolmansien osapuolten asettamia. Käytämme niitä esimerkiksi verkkosivustomme
kävijämäärien analysoimiseen. Seuraamme Evästeiden avulla myös sitä, kuinka usein
vierailet sivustollamme tai luet lähettämiämme uutiskirjeitä. Voimme käyttää tätä
tietoa markkinoidaksemme sinulle palveluitamme ja tuotteitamme.

4.2.2

Itaidon käytössä on seuraavien kolmansien osapuolten tarjoamia palveluita ja niiden
asettamia Evästeitä. Nämä tahot käyttävät Evästeitä ja niiden tuottamia tietoja myös
seuraavasti:

tällaisia

toiminnallisia

Evästeitä

oman

selaimensa

(a) Hotjar
Itaito hyödyntää
seuraamiseen.

näitä

Evästeitä

sivuston

käyntimäärien

ja

liikenteen

Hotjar asettaa sekä istuntoevästeitä että pidempiaikaisia Evästeitä, jotka säilyvät
365 päivää, ellet sitä ennen poista niitä. Evästeiden toiminta-ajat on tarkemmin
selvitetty täällä: https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-HotjarCookie-Information.
Hotjar tarjoaa useita tapoja, joilla sen asettamat Evästeet voi estää. Löydät niistä
lisätietoa täältä: https://www.hotjar.com/privacy/do-not-track/.
Evästeen tarjoaa Hotjar Ltd, Dragonara Business Centre 5th Floor, Dragonara
Road, Paceville St Julian's STJ 3141, Malta. Heidän tietosuojaselosteensa on
saatavilla täällä: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/.
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(b) Google Analytics
Itaito hyödyntää Google Analyticsia verkkosivuston käyntimäärien ja liikenteen
seuraamiseen. Tarkoituksena on mitata ja parantaa verkkosivujen toimivuutta ja
suorituskykyä. Evästeiden avulla Itaito saa tietoa siitä, mitkä osiot verkkosivuilla
ovat suosittuja ja miten sivustolla liikutaan.
Evästetietojen säilytysaika on kaksi kuukautta.
Lisätietoja Google Analyticsin kautta kerätyistä tiedoista ja mahdollisuuksistasi
vaikuttaa niihin löydät täältä: https://policies.google.com/technologies/partnersites.
Evästeen tarjoaa Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA
94043,
USA.
Heidän
tietosuojaselosteensa
on
saatavilla
täällä:
https://policies.google.com/privacy?hl=en-US.
(c) Linkedin Insight Tag
Evästeen avulla Itaito kohdentaa mainontaa, seuraa markkinoinnin tehokkuutta ja
analysoi kävijöitä verkkosivuilla.
Evästetietojen säilytysaika on 187 päivää.
Lisätietoja Linkedin Insight Tagista on täällä:
https://www.linkedin.com/help/lms/answer/65521/the-linkedin-insight-tag-faqs.
Evästeen tarjoaa LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA
94043.
Heidän
tietosuojaselosteensa
on
saatavilla
täällä:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.
(d) SharpSpring
Evästeen avulla kohdennamme mainontaa, seuraamme markkinoinnin
tehokkuutta ja analysoimme kävijöitä verkkosivuillamme. Evästeen avulla Itaito
saa tiedon siitä että olet avannut uutiskirjeen ja että olet siirtynyt uutiskirjeen
kautta Itaidon verkkosivuille.
Eväste on istuntokohtainen.
Evästeen tarjoaa Sharpspring Inc. DBA Sharpspring Technologies Inc, 5001
Celebration Pointe Ave STE 410, Gainesville, Florida, USA, 32608. Heidän
tietosuojaselosteensa on saatavilla täällä: https://sharpspring.com/legal/privacy/.
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MITEN VOIT HALLITA EVÄSTEITÄ
Pyydämme sinulta suostumuksesi Evästeiden asettamiseen, kun ensimmäisen kerran
vierailet verkkosivuillamme. Kysymme tämän jälkeenkin sinulta säännöllisesti
sivustollamme vieraillessasi, haluatko muuttaa evästeasetuksiasi. Pääset muuttamaan
evästeasetuksiasi myös verkkosivustomme alalaidassa olevan linkin kautta.
Voit kieltää Evästeiden käytön myös menemällä selaimesi evästeasetuksiin ja
muuttamalla asetuksia. Halutessasi voit esimerkiksi välillä tyhjentää selaimesi
Evästeet. Huomaathan, että jos estät kokonaan kaikki Evästeet, Itaidon voi olla
mahdotonta toteuttaa verkkosivujen tai verkkokaupan häiriötöntä toimintaa.
Huomaathan myös, että sivujen ja verkkokaupan tai muun palvelun toiminnan
kannalta välttämättömiä Evästeitä ei voi välttämättä poistaa, eikä niiden käyttämiseen
tarvita suostumustasi.

