Evästeiden käyttö Privanet.fi -sivustolla
Yleistä
Tässä selvityksessä kerrotaan evästeiden käytöstä Privanetin sivustolla. Henkilötietojen käsittelystä
on kerrottu markkinointi- ja asiakasrekisteriä koskevassa tietosuojaselosteessamme, joka on
saatavilla osoitteesta https://privanet.fi/docs/Tietosuojaseloste.pdf.
Privanet käyttää verkkosivustoillaan Googlen analytiikkatyökaluja, jotka asettavat ns. evästeitä
vierailijan selaimeen. Evästeet auttavat tekemään verkkosivustostamme helppokäyttöisemmän,
tehokkaamman ja turvallisemman. Evästeet ovat selaimen tietokoneellesi tallentamia pieniä
tekstitiedostoja. Useimmat käyttämämme evästeet ovat ns. istuntoevästeitä, jotka poistetaan
automaattisesti vierailusi päättyessä. Evästeet eivät aiheuta tietokoneellesi haittaa eivätkä sisällä
viruksia.
Antamalla suostumuksesi ja käyttämällä sivustoamme hyväksyt Googlen suorittaman sinusta
kerättyjen tietojen käsittelyn tässä kuvatulla tavalla ja mainittuihin tarkoituksiin. Huomaa, että
Googlella on omat tietosuojakäytäntönsä, jotka ovat riippumattomia meidän käytännöistämme,
emmekä vastaa niistä millään tavoin.

Esimerkkejä kerättävistä tiedoista
Privanet kerää ja tallentaa automaattisesti palvelimellaan oleviin lokitiedostoihin tietoja, jotka
käyttämäsi selain sille välittää. Privanet ei yhdistä näitä tietoja muihin tietolähteisiin. Tällaisia tietoja
ovat:
•
•
•
•

selaimen tyyppi/versio
käytetty käyttöjärjestelmä
lähettäjän URL-osoite (aiemmin vierailtu sivusto)
tietokoneen isäntänimi (IP-osoitteet v4 ja v6 anonymisoituna)

Käsittelemme mainittuja tietoja seuraavista syistä:
•
•
•
•

varmistaaksemme sujuvan yhteyden verkkosivustolle
varmistaaksemme verkkosivuston mukavan käytön
arvioidaksemme järjestelmän turvallisuutta ja stabiiliutta
muita hallinnollisia ja tilastollisia syitä varten.

Emme käytä missään olosuhteissa keräämiämme tietoja tehdäksemme sinusta henkilökohtaisia
päätelmiä.

Tietoja evästeistä ja analysointityökalujen käytöstä
Henkilötietojen käsittely evästeiden ja analysointityökalujen avulla perustuu EU:n yleisen tietosuojaasetuksen mukaiseen suostumukseen. Analysointityökaluista käytössämme ovat Google Analytics,
Google Tag Manager, Google Ads Conversion Tracking sekä Google Retargeting & Remarketing teknologiat.
Annetut ja käytetyt tiedot kerätään ja tallennetaan täysin anonyymisti. Tietoja voidaan säilyttää
myös EU- ja ETA-alueen ulkopuolella.

Tietosi tallennetaan evästeisiin selainistunnon päätyttyä, jolloin ne voidaan hakea uudelleen
esimerkiksi vieraillessasi seuraavan kerran verkkosivustolla. Voit peruuttaa antamasi suostumuksen
estämällä selainasetuksistasi evästeiden käytön jatkossa.

Käytettävät Teknologiat
Google Tag Manager
Privanetin verkkosivusto käyttää Google Tag Manageria, jonka avulla verkkosivuston evästeitä
voidaan hallita keskitetyn käyttöliittymän kautta.
Google Tag Manager asettaa yksinomaan evästeitä, joiden turvin hallinnoidaan muiden evästeiden
käyttöä, eli sillä laukaistaan muita tageja, jotka vastavuoroisesti keräävät tarvittaessa tietoja. Google
Tag Manager ei kuitenkaan pääse käsiksi näihin tietoihin ja mikäli toiminto on poistettu käytöstä
domain- tai evästetasolla, se pysyy voimassa kaikkien Google Tag Managerin asettamien
jäljitystagien osalta.
Tag Managerin turvin hyödynnämme seuraavia seurantatyökaluja:
Google Analytics
Privanetin verkkosivusto käyttää Google Analytics -työkalua, joka on Googlen analysointipalvelu.
Google Analyticsin tallentamat tiedot verkkosivuston käytöstäsi siirretään ja tallennetaan Googlen
palvelimelle.
Sivustollamme on käytössä IP:n anonymisointi, eli Google lyhentää IP-osoitteesi etukäteen Euroopan
unionin jäsenmaissa tai muissa ETA-sopimuksen tehneissä maissa. Ainoastaan poikkeustapauksissa
koko IP-osoite lähetetään Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin ja lyhennetään siellä. Google käyttää
näitä tietoja tämän verkkosivuston operaattorin puolesta arvioidakseen sivuston käyttötapoja,
luodakseen niitä koskevia raportteja ja tarjotakseen verkkosivuston operaattorille muita
verkkosivustoon ja internetin käyttöön liittyviä palveluja. Selaimesi Google Analyticsin yhteydessä
välittämää IP-osoitetta ei yhdistetä muihin Googlen tietoihin.
Haluamme korostaa, että Google Analyticsia on laajennettu tällä verkkosivustolla sisältämään
toiminto ”anonymizeIp”, millä varmistetaan IP-osoitteiden anonyymi kerääminen (IP masking).
Google Ads -tulosseuranta
Google Ads -tulosseuranta on digitaliseen mainostamiseen suunniteltu analysointipalvelu, joka
tallentaa tietokoneellesi uniikin tilapäisen konversioevästeen, mikäli olet päätynyt verkkosivustolle
Googlen mainoksen kautta.
Konversioevästeen tarkoitus on tunnistaa kävijät, jotka ovat suorittaneet jonkin toivotun
toimenpiteen, kuten asiakkaaksi rekisteröitymisen, seurannan voimassaoloaikana.
Konversioevästeet vanhenevat 30 päivän kuluttua eikä niitä käytetä henkilön tunnistamiseen. Mikäli
kävijä evästeiden voimassaoloaikana vierailee sivustollamme toistamiseen, järjestelmä tunnistaa
hänet alun perin mainosten kautta sivustolle tulleeksi kävijäksi.
Konversioevästeen avulla kerätyistä tiedoista luodaan tulostilastoja, joiden avulla optimoidaan
mainostamisen tehokkuutta. Ads-asiakkaat näkevät mainostaan klikanneiden ja tulosseurannan
tagin sisältävälle sivustolleen ohjattujen käyttäjien kokonaismäärän.

Konversioevästettä hyödynnetään vain tulosseurantaan ja mahdollisesti kävijän
uudelleentavoittamiseen Google Display Networkin sisällä evästeen voimassaoloaikana.
Konversioevästeitä ei voida jäljittää Googlen mainosverkoston ulkopuolella, eikä voimassaolon
päätyttyä lainkaan.
Google Remarketing
Google Remarketing -työkalun toiminta nojautuu samoihin tilapäisiin konversioevästeisiin, joita
hyödynnetään mainoskonversioiden seurantaan.
Remarketing-teknologian turvin tuotteistamme kiinnostuneille internetin käyttäjille voidaan
kohdistaa mainontaa Google Display Networkin sisällä.
Olemme vakuuttuneita, että personoitu ja mielenkiinnon kohteita vastaava mainonta on internetin
käyttäjälle yleisesti ottaen kiinnostavampaa kuin mainonta ilman henkilökohtaista lähtökohtaa.
Mainontamuoto on täysin pseudonyymi, eikä käyttäjäprofiileja yhdistetä henkilötietoihin.

Lisätietoa evästeistä ja yksityisyydestä
Evästeiden käytön esto yleisellä tasolla
Ellet halua vastaanottaa mielenkiinnon kohteisiin perustuvaa mainontaa, voit estää Googlen
evästeiden käytön tähän tarkoitukseen sivulla https://adssettings.google.com/authenticated?hl=en.
Vaihtoehtoisesti voit estää kolmansien osapuolten evästeiden käytön Network Advertising Initiative sivustolla osoitteessa http://www.networkadvertising.org/choices/ noudattamalla siellä mainittuja
esto-ohjeita. Lisätietoja Google Remarketing -palvelusta ja Googlen tietosuojakäytännöistä saat
sivulta http://www.google.com/privacy/ads/.

Linkitys ulkoisille verkkosivustoille
Tämä evästeiden käyttöä koskeva selvitys koskee ainoastaan Privanetin verkkosivustoja. Sivustot
voivat sisältää linkkejä kolmansien osapuolen verkkosivustoille, joita seloste ei koske. Mikäli poistut
Privanetin verkkosivustoilta kolmannen osapuolen verkkosivustoille, suosittelemmekin tutustumaan
huolellisesti kyseisen palveluntarjoajan verkkosivustojen käyttöä koskeviin ehtoihin.

Lisätietoja käytöstä ja tietojen suojauksesta
https://www.google.com/analytics/terms/gb.html tai https://policies.google.com/?hl=en

