Trainers’ House (”TH”) käyttää sivustolla evästeitä̈ ja muita vastaavia tekniikoita.
Tässä evästekäytännössä kerrotaan tarkemmin evästeiden käytöstä.

Eväste on pienimuotoinen tiedontallennusohjelma, jonka tietokoneen selain asentaa
käyttäjän tietokoneen kovalevylle. Aina kun käyttäjän selain hakee sivuston
yrityksen palvelimilta, viesti lähetetään takaisin käyttäjän tietokoneelle. Javascriptin
ja palvelinlokien avulla tilastoidaan esimerkiksi käyttäjämäärä, käyttömaa,
käyttöaika ja käytetty selain sekä sisällöt, joissa kävijä on vieraillut. Eväste ei
vahingoita käyttölaitetta.
Evästeitä käytetään nopeuttamaan, analysoimaan ja kehittämään sivustoa sekä
kohdentamaan sisältöä kullekin käyttäjälle.

trainershouse.fi käyttää kahdentyyppisiä evästeitä: ensimmäisen osapuolen
evästeitä (TH:n asettamia evästeitä) ja kolmannen osapuolen evästeitä (muun kuin
TH:n asettamia evästeitä, mutta trainershouse.fi-verkkosivuston kautta).

Ensimmäisen osapuolen evästeet mahdollistavat sivuston toiminnallisuuden. Niissä
on myös web-analytiikkaevästeitä, jotka antavat tietoa siitä, kuinka kävijät käyttävät
sivustoa, jotta verkkopalveluja voidaan kehittää.

Kolmannen osapuolen evästeillä tarkoitetaan TH:n ulkopuolisia tahoja. Nämä ns.
Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän
vieraillessa sivuillamme esimerkiksi tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä.

Olemme luokitelleet sivustollamme käytetyt evästeet niiden tarkoituksen mukaan.
Ehdottoman välttämättömät evästeet
Näiden evästeiden (yksi tai useampi) avulla varmistetaan, että sivusto toimii oikein
(esim. Chatbotti), eivätkä ne tallenna tietoja, joilla käyttäjän tunnistaa

henkilökohtaisesti. Nämä evästeet voivat myös yksilöidä käyttäjän ja varmistavat
istunnon viestinnän yksityisyyden.
•

Giosg

•

investis.com

Suorituskykyyn ja käyttökokemukseen liittyvät evästeet
Näiden evästeiden (yksi tai useampi) avulla kerätään tietoja sivuston käytöstä
(tilastoja), jotta voimme parantaa käyttökokemustasi.
•

Google Analytics

Kohdennusevästeet
Näiden evästeiden (yksi tai useampi) avulla voimme tarjota käyttäjille entistä
tarkoituksenmukaisempaa ja yksilöllisempää sisältöä sekä tarjota ja kohdentaa
tietoa yrityksen palveluista (esim. markkinointia).
•

Google Analytics (ensimmäisen osapuolen evästeet)

•

Hubspot (ensimmäisen osapuolen evästeet)

•

Giosg (ensimmäisen osapuolen evästeet)

•

leadthebeat.com (ensimmäisen osapuolen evästeet)

•

investis.com (kolmannen osapuolen evästeet)

Lisäksi yrityksen käytössä on ns. yhteisöliitännäisiä, kuten Facebookin Jaa- toiminto
joilla voidaan jakaa sivuston sisältöä sosiaalisessa mediassa. Nämä sosiaalisen
median palvelut käyttävät henkilötietoja tietosuojaa koskevien ehtojensa
mukaisesti. Tästä pääset esimerkiksi seuraavien sosiaalisen median palveluiden
henkilötietojen suojaa koskeviin ehtoihin:
Facebookin tietokäytäntö
Twitterin tietosuojaseloste
LinkedInin tietosuojaseloste
Instagramin tietosuojaseloste
WhatsAppin tietosuojaseloste
Googlen tietosuojakäytäntö

Tyhjentämällä evästeet selaimestasi säännöllisin väliajoin voit vaihtaa tunnistetta,
jonka pohjalta sinusta muodostuu tunnistettuun käyttäytymiseen perustuva profiili.
Tämä ei lopeta tiedon keruuta eikä digitaalisen mainonnan kohdentamista, vaan
nollaa aikaisempiin käyttäytymistietoihin pohjautuvan kohdennuksen. Tässä
selainkohtaisia linkkejä evästeiden tyhjentämiseen liittyen:
Firefox
Safari
Chrome
Internet Explorer

Voit estää evästeiden käytön muuttamalla selaimesi asetuksia siten, että selain ei
salli evästeiden tallentamista. Evästeiden rajoittaminen voi vaikuttaa kielteisesti
verkkosivun toimivuuteen.

Voit estää kolmansien osapuolten mainonnan kohdentamisen kokonaisuudessaan
Your Online Choices -sivuston (http://www.youronlinechoices.com/fi/tietoaselainkayttoon-perustuvasta-mainonnasta) kautta.

Henkilötietojen käytöstä lisätietoja voi antaa yrityksen Tietosuojavastaava Saku

Keskitalo saku.keskitalo@trainershouse.fi.

