Evästeiden käyttö
Mapon sivusto käyttää evästeitä. Jos olet suostunut tällä sivulla kerrotun perusteella
evästeidemme käyttöön, muistutamme, että myös muut evästeet, kuten esimerkiksi
verkkomajakat, pikselit tai muu vastaava tallennustekniikka, voidaan sijoittaa selaimesi tai
laitteesi muistiin, kun käyt verkkosivullamme.
Mapon sivustoillamme käytämme erityyppisiä evästeitä:
Ehdottoman välttämättömät evästeet;
Analyyttiset evästeet;
Markkinointievästeet eli kohdistusevästeet.
Voit määrittää jokaisen evästeluokan (paitsi ehdottoman välttämättömät evästeet)
napsauttamalla alla olevaa “evästeasetukset” -painiketta:

Evästeasetukset
1. Mitä ovat evästeet?
Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Kun vierailet
kotisivullamme, palvelin voi lukea evästeen ja näin kyseinen selain voidaan tunnistaa (esim.
kirjautumistiedot ja muut asetukset). Evästeet helpottavat sivustojen käyttöä ja mahdollistavat
tiettyjä toiminnallisuuksia.
2. Millaisia evästeitä käytämme ja mihin tarkoitukseen evästeitä käytetään?
Käytämme verkkosivustollamme eri tyyppisiä evästeitä. Selaimeesi voidaan tallentaa joitakin
tai kaikki alla luetelluista evästeistä.
Ehdottoman välttämättömät evästeet
Nämä evästeet ovat keskeisiä siksi, että niiden avulla käyttäjä pystyy liikkumaan
verkkosivustolla ja käyttämään sen ominaisuuksia. Ilman näitä evästeitä palvelut eivät olisi
käytettävissä, joten niitä ei voi kytkeä pois päältä. Näiden evästeiden avulla voit asettaa
tietosuoja-asetukset, kirjautua verkkosivuillemme sekä täydentää erilaisia lomakkeita. Voit
asettaa selaimesi estämään nämä evästeet tai ilmoittamaan niistä, mutta jos estät niiden
käytön, jotkut palvelun osat eivät toimi kunnolla. Nämä evästeet eivät tallenna
henkilökohtaisia tietoja.
Analyyttiset evästeet
Nämä evästeet keräävät tietoa siitä, kuinka käyttäjät käyttävät verkkosivujamme. Sitten
voimme valvoa sen suorituskykyä. Voimme käyttää suorituskykyevästeitä esimerkiksi
selvittääksemme, mitkä sivut ovat suosituimpia ja vähiten suosittuja. Nämä tiedot
tallennetaan vain anonyymisti. Jos et salli näiden evästeiden käyttöä, emme tiedä milloin olet
käynyt sivustollamme, emmekä pysty valvomaan sen suorituskykyä. Voimme käyttää
analyyttisiin tarkoituksiin kolmansien osapuolien evästeitä. Nämä evästeet tallennetaan
pysyvästi käyttäjän laitteelle.
Markkinointievästeet eli kohdistusevästeet
Nämä evästeet voivat asentua sivustojemme kautta markkinointikumppanimme toimesta.
Nämä yhtiöt voivat käyttää näitä evästeitä muodostaessaan profiilisi kiinnostuksesi kohteiden
perusteella ja näyttää aiheenmukaisia mainoksia muilla sivustoilla. Näihin evästeisiin ei
tallenneta tunnistettavissa olevia henkilötietoja, mutta selaimesi ja laitteesi voidaan tunnistaa.
Jos et salli näitä evästeitä, koet vähemmän kohdistettua mainontaa. Nämä evästeet
tallennetaan pysyvästi käyttäjän laitteelle.

3. Kolmannen osapuolen evästeet
Verkkosivumme käyttää kolmansien osapuolien palveluita. Tähän sisältyy esimerkiksi
analytiikkapalvelut, jotta tiedämme, mikä on suosittua verkkosivustollamme ja mikä ei. Tämä
kaikki tekee verkkosivustostamme paremmin käytettävän. Saat lisätietoja näistä evästeistä ja
niiden tietosuojakäytännöistä vierailemalla vastaavan kolmannen osapuolen verkkosivustolla.
Kaikki kolmansien osapuolien evästeistä käsitellyt tiedot käsittelee kyseessä oleva
palveluntarjoaja. Sinulla on milloin tahansa oikeus irtautua tietojen käsittelystä kolmansien
osapuolien evästeiden osalta. Lisätietoja löytyy tämän evästepolitiikan seuraavasta osiosta.
Saatamme käyttää Google Analytics -evästeitä muodostaaksemme yleiskuvan siitä, miten
vierailijat käyttävät sivustojemme sisältöjä. Nämä evästeet keräävät tietoja käyttäjän
vuorovaikutuksesta verkkosivuston kanssa, kuten esimerkiksi yksilölliset vierailut, sivustolle
palaamiset, istunnon kesto, verkkosivulla suoritetut toiminnot ja muuta. Voimme käyttää
myös Facebook-pikseleitä tietojen käsittelemiseen käyttäjän verkkosivuillamme tekemistä
toimista, kuten esimerkiksi vierailu verkkosivulla, käyttäjän Facebook-tunnukset, selaintiedot
ja muuta.
Facebook-pikseleistä käsiteltyjä tietoja käytetään aihepiiriin perustuvien mainosten
näyttämiseen silloin, kun käytät Facebookia. Lisäksi sitä käytetään mittaamaan laitteiden
välisiä tuloksia ja oppimaan käyttäjien vuorovaikutuksesta verkkosivumme kanssa.
4. Kuinka voit hallita evästeitä?
Vieraillessasi verkkosivustollamme, sinulla on näkyvissä informatiivinen tiedonto siitä, että
verkkosivusto käyttää evästeitä ja antaa mahdollisuuden mukauttaa evästeiden käyttöä
painamalla Evästeasetukset -painiketta. Voit poistaa tallennettuja evästeitä sekä sallia tai estää
kaikki evästeet. Painamalla selaimessasi olevaa Ohje -asetusta löydät ohjeet sekä pystyt
tarkistamaan kaikkia selaimesi evästekansioon tallennettuja evästeitä tai poistaa niitä.
Evästeasetukset tulee säätää jokaiselle käyttämällesi selaimelle erikseen.
Pyydämme kuitenkin huomioimaan, että evästeiden esto saattaa vaikuttaa joidenkin Mapon
palveluiden ja toimintojen toiminnallisuuksiin.
Voit estää sivuston toimintaa koskevien tietojen käyttämisen Google Analyticsissa
asentamalla Google Analyticsin Opt-out ‑lisäosan selaimeesi, joka estää jakamasta sivuston
käyntitietoja Google Analyticsille. Lue lisää:
https://support.google.com/analytics/answer/181881
Lisäksi jos haluat kieltäytyä aihepiiriin perustuvasta käyttäytymiseen liittyvästä mainonnasta,
voit poistaa toiminnon käytöstä jollakin seuraavista tavoista (alueen mukaan, jossa olet).
Huomaathan kuitenkin, että kyseessä on kolmannen osapuolen työkalu, joka tallentaa omat
evästeet laitteillesi. Siksi Mapon ei voi valvoa emmekä ole vastuussa kolmannen osapuolen
tietosuojakäytännöistä. Lisätietoa löytyy alla olevista linkeistä:
Yhdysvallat - Digital Advertising Alliance
Kanada - Digital Advertising Alliance
Eurooppa - European Interactive Digital Advertising Alliance
5. Muutokset evästeiden käyttöömme
Pidätämme oikeuden muuttaa tätä evästepolitiikkaa milloin tahansa. Tämän evästekäytännön
muutokset tulevat voimaan sillä hetkellä, kun ne julkaistaan verkkosivuillamme.
Jatkamalla palveluidemme käyttöä tällaisen muutoksen jälkeen hyväksyt muuttuneet
evästekäytännön ehdot. Sinun vastuullasi on tarkastaa nämä eväste ehdot säännöllisesti
mahdollisten muutosten osalta.
6. Yhteydenotto
Jos sinulla on kysyttävää tästä evästepolitiikasta tai tavasta, jolla käsittelemme
henkilökohtaisia tietojasi, tai jos haluat tehdä valituksen siitä, kuinka käsittelemme
henkilökohtaisia tietojasi, voit ottaa meihin yhteyttä käyttämällä näitä yhteystietoja:

Mapon Latvia
info@mapon.com
Osoite: Krasta iela 44, Riga, LV-1003, Latvia

Tämä evästepolitiikka on voimassa 31 maaliskuuta 2020 alkaen.
Jos tämän asiakirjan eri kieliversioiden välillä on ristiriitoja, englanninkielinen versio on
etusijalla.

