
Evästeet 

Evästeet (Cookies) ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka internetselain tallentaa tietokoneellesi, kun 
vierailet verkkosivustolla. Evästeitä käytetään mm. käyttäjän tunnistamiseksi ja 
uudelleentunnistamiseksi. Nordic Livingillä (”NL”) evästeiden tarkoituksena on tarjota verkkosivuilla 
mahdollisimman hyvä käytettävyys ja toimivuus. Lisäksi käytämme eväisteitä pystyäksemme 
kohdistamaan viestinnän oikealle kohdeyleisölle. Katsomme, että käyttämällä NL:n verkkosivuja 
hyväksyt evästeiden käytön. Evästeiden käyttöön on kuitenkin mahdollista vaikuttaa. Tällä sivustolla 
kerromme miten se tapahtuu. 

Evästeet Nordic Livingin palveluissa 
Evästeiden avulla voidaan kerätä verkkosivuilla vierailevista henkilöistä erilaisia tietoja. Yleisempiä 
evästeitä NL:n verkkopalvelussa ovat välttämättömät evästeet ja käyttömukavuutta parantavat 
evästeet. Välttämättömiä evästeitä ovat esimerkiksi evästeet, jotka auttavat käyttäjän järjestelmää 
muistamaan kirjautumisen omille sivuille. Käyttömukavuutta parantavat evästeet taas tarjoavat 
parempaa käyttäjäkokemusta mm. muistamalla mitä selainversiota käyttäjä on käyttänyt, ja sen 
perusteella mukauttavat sivun oikeanlaiseksi. Lisäksi käytämme mainosevästeitä, joiden avulla 
pyrimme maksimoimaan käyttäjäkokemuksen. Mainokset pyritään evästeiden avulla kohdistamaan 
käyttäjille, jotka ovat kiinnostuneita NL:n palveluista. Mainosevästeet kerätään yleensä kolmannen 
osapuolen ratkaisujen avulla. 

Kolmansien osapuolten evästeet ja yhteisöliitännät 
NL:n verkkopalvelussa käytetään kolmansien osapuolten evästeitä. Tällaisia voivan olla esimerkiksi 
mittaus- ja seurantapalveluiden evästeet tai sosiaalisen median palveluiden evästeet. 
Käytämme verkkopalveluissa mm. Google Analytics -kävijäseurantatyökalua tilastotietojen 
keräämiseksi ja Hotjar-kävijäseurantatyökalua käyttäjäkokemuksen ymmärtämiseen. Näiden avulla 
voimme parantaa sivuston toimivuutta esimerkiksi käyttäjäkyselyiden ja analysoinnin avulla. 
Kun käyt verkkosivustollamme tai klikkaat NL:n mainosta kolmannen osapuolen verkkosivustolla, 
saatetaan toimiasi verkossa seurata evästeillä. Evästeiden perusteella mainonta voidaan kohdistaa 
niille, jotka ovat todennäköisesti eniten kiinnostuneita tuotteistamme. 

Evästeiden estäminen 
Meille on tärkeää kunnioittaa käyttäjiemme valintoja evästeiden käytössä. Voit estää evästeiden 
tallentamisen selaimesi asetuksissa. Huomioithan, että evästeiden estäminen saattaa kuitenkin 
vaikuttaa sivustomme toimintaan ja on mahdollista, että sivusto ei toimi kunnolla mikäli evästeiden 
käyttö estetään. Alla voit tutustua yleisimpiin selainjärjestelmiin ja niiden evästeohjeisiin: 
• Chrome 
• Firefox 
• Safari (MacOS Sierra) 
• Safari (Iphone, Ipad) 

Kaikkia evästeitä ei ole pakko estää tai poistaa, vaan voit kieltää vain joidenkin palveluiden 
evästeiden käytön. Alle olemme listanneet verkkosivustollamme käytettäviä palveluita. Taulukosta 
näet mihin tarkoitukseen kyseisiä evästeitä käytämme ja linkin takaa voit lukea palvelusta lisää. 
Huomioithan, että eri palveluiden kieltoratkaisut toimivat selaimen evästeiden avulla. Eväisteiden 
käyttö on siis sallittava selaimessa, jotta voit estää tietyn evästeen käytön. 

PALVELU TARKOITUS LISÄTIETOA KIELTOLINKKI

Google Analytics Verkkoanalytiikka Lue lisää Kiellä tietojen keruu

Google Adwords Verkkomarkkinointi Lue lisää Kiellä tietojen keruu
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https://support.google.com/chrome/answer/95647
https://support.mozilla.org/fi/kb/evasteiden-paalle-ja-poiskytkeminen
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=fi_FI
https://support.apple.com/fi-fi/HT201265
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fi
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=fi
https://adssettings.google.com/anonymous?sig=ACi0TChD15pySS6pjjRs6WtziFC9CYr4coma-HurAkHRhD-rWTXWthzaZO_XgLFZL10pUGu98PiXItlhoWQ5krzcHbpyCkmvmw&hl=fi


Kolmansien osapuolten sivustot 
Emme ole vastuussa kolmansien osapuolten verkkosivustoista, joille siirryt verkkosivujemme kautta. 
NL:n tietosuojasivuilta voit lukea lisää selosteista ja käytännöistä verkkosivuillamme. 

Evästeiden voimassaoloaika 
Käytämme kahdenlaisia evästeitä – väliaikaisia ja pysyviä. Väliaikaiset evästeet vanhentuvat, kun 
suljet verkkoselaimen. Väliaikaisia evästeitä käytetään mm. sisäänkirjautuessasi palveluumme. 
Pysyvät evästeet säilyvät tietokoneellasi siihen asti, kun poistat ne tai ne vanhentuvat. Pysyvät 
evästeet ovat voimassa muutamasta kuukaudesta muutamaan vuoteen. Niiden käyttötarkoitus on 
mm. auttaa muistamaan selaimen kieliasetukset. 

Internet ja tietoturva 
Huomaathan, että internetsivuja käyttäessäsi liikut avoimessa tietoverkossa. Avoimessa tietoverkossa 
olevien tietojen yksityisyyttä ei voida taata. NL:n sivustolla kaikki tietojasi sisältävät tai keräävät 
sivustot ovat kuitenkin turvallisen SSL-yhteyden takana. 

Lisätietoa 
Voit lukea evästeistä lisää Viestintäviraston sivuilta. 
Mikäli sinulla on kysyttävää käyttämistämme evästeistä, ota yhteyttä: info@nordicliving.fi

Google Doubleklick Verkkomarkkinointi Lue lisää Kiellä tietojen keruu

Hotjar Käyttäjäkokemus ja kyselyt Lue lisää Kiellä tietojen keruu

Facebook Verkkomarkkinointi Lue lisää Kiellä tietojen keruu
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https://www.viestintavirasto.fi/kyberturvallisuus/tietoturvaohjeet/palveluidenturvallinenkaytto/evasteet.html
https://www.doubleclickbygoogle.com/
https://adssettings.google.com/authenticated
https://www.hotjar.com/
https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out
https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://www.facebook.com/help/247395082112892

