EVÄSTEET | BACK MARKET
Koska tämä sivu ei ole erityisen hauska, sen fonttina on Comic Sans MS 🙈
(Toteutunut unelma)
Kun käytät sivustojamme, päätelaitteellasi (tietokoneella, tabletilla, älypuhelimella jne.)
tapahtuvaa selausta koskevia tietoja voidaan tallentaa päätelaitteelle ”evästeiksi” kutsuttuina
tiedostoina. Sinulla on mahdollisuus tehdä valintasi evästeisiin liittyen ja muuttaa sitä milloin
tahansa.

Mikä eväste on?
”Evästeellä” tarkoitetaan useita eri teknologioita (evästeitä, tunnisteita, pikseleitä, Javascriptkoodia jne.), joiden avulla voidaan seurata henkilön navigointia tai analysoidaan sivuston
vierailijan käyttäytymistä. Nämä tekniikat kehittyvät jatkuvasti.
Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka tietokoneesi, tablettisi tai älypuhelimesi selain tallentaa ja
joka mahdollistaa käyttäjätietojen säilytyksen navigoinnin helpottamiseksi ja tiettyjen
toimintojen toteuttamiseksi.
Meidän sivustoillamme käytetään kahdenlaisia evästeitä:
●

Back Marketin tallentamat ensimmäisen osapuolen evästeet, joita käytetään
navigointiin ja sivustojen toimintoihin;
● kolmansien osapuolten evästeet, joita tallentavat ulkopuoliset kumppaniyhtiöt sinun
kiinnostuksesi kohteiden tunnistamiseksi ja henkilökohtaisten tarjousten
lähettämiseksi. Kolmansien tahojen evästeitä hallinnoivat suoraan yhtiöt, jotka niitä
julkaisevat. Myös niiden on noudatettava tietosuojalainsäädäntöä.

Mihin sivustojemme evästeitä, tunnisteita ja seuraimia
käytetään?
Back Market laskee liikkeelle erilaisia evästeitä, joiden käyttö on kuvattu seuraavassa.

Toimintoevästeet
Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivustoillamme liikkumiseksi ja mahdollistavat muun
muassa:
●

täyttämäsi lomakkeen avulla kerättyjen tietojen tallentamisen (tilin perustamisen tai
käytön, palvelun tilaamisen, tilauksen ostoskorin sisällön jne.);
● pääsyn tunnisteiden avulla sivustojen rajoitetuille ja henkilökohtaisille sivuille,
esimerkiksi omalle tilillesi;
● turvallisuustoimenpiteiden toteuttamisen esimerkiksi pyytämällä sinua muodostamaan
yhteyden tiliisi uudelleen tietyn ajan kuluttua.

Analyysi- ja kävijämääränmittausevästeet
Näiden evästeiden avulla pystymme laatimaan tilastoja ja seuraamaan palveluissamme
vierailua ja niiden käyttöä niiden sekä sinun, sivustomme käyttäjän, kokemuksen
parantamiseksi. Tätä varten käytämme kävijämääränmittausevästeitä ja muun muassa Google
Analyticsin palveluja.

Mainonnan personointi omien kiinnostuksesi kohteiden mukaan
Tahdomme esitellä sinulle mahdollisimman merkityksellisiä tarjouksia ja mainoksia, mihin
käytämme mainosevästeitä, joiden ansiosta sinulle näytetään reaaliajassa äskettäisen
selaustoimintasi perusteella pääteltyihin kiinnostuksesi kohteisiin sopivia sisältöjä.

Käyttäjäkokemuksen personointi
Personointievästeiden avulla voimme:
●
●

mukauttaa sivustomme esitystavan käytettävän päätelaitteen mukaiseksi;
mukauttaa sivustomme esitystavan kunkin käyttäjän toivomien asetusten mukaiseksi.
Back Market käyttää muun muassa A/B testingin ratkaisua, jossa personoidaan
sisältöjä ja esitetään niistä eri muunnelmia evästeiden avulla. Nämä evästeet eivät ole
välttämättömiä, mutta niiden avulla pystyt liikkumaan sivustoillamme ketterästi
riippumatta käyttämästäsi laitteesta.

Valtaosa näistä evästeistä häviää, kun päätät vierailusi sivustoillamme. Toisten
olemassaoloaika on pitempi mutta aina enintään 13 kuukautta voimassa olevan lainsäädännön
mukaisesti.
Jotta olet täysin perillä asiasta, tässä on tyhjentävä luettelo päätelaitteellesi mahdollisesti
tallennettavista evästeistä.

Hyväksy evästeet tai kieltäydy niistä
Evästeiden hallintaan on tarjolla useita vaihtoehtoja. Kaikki parametrit, joita voit määrittää
(evästeiden hyväksyminen tai niistä kieltäytyminen), muuttavat liikkumistasi sivustoillamme
ja edellytyksiäsi päästä tiettyihin palveluihin, joiden käyttö edellyttää näitä samoja evästeitä.
Jos päätät kieltäytyä evästeiden tallentamisesta päätelaitteelle tai jos poistat siihen tallentuneet
evästeet, emme ole vastuussa seurauksista, jotka näkyvät palvelujemme toiminnan
heikentyneestä toiminnasta, jonka syynä on niiden toiminnalle välttämättömien evästeiden
tallentamis- ja lukemismahdollisuuden puuttuminen.
Voit milloin tahansa ilmaista tahtosi evästeitä koskien tai muuttaa sitä seuraavassa kuvattujen
keinojen avulla.

Internet-selaimesi parametriasetukset
Voit milloin tahansa päättää poistaa evästeet käytöstä. Selaimesi voidaan myös määrittää
ilmoittamaan evästeet, jotka tallennetaan päätelaitteellesi, ja pyytämään sinulta mahdollisesti
niiden hyväksymistä yksitellen. Voit hyväksyä evästeet tai kieltäytyä niistä tapauskohtaisesti
tai kieltäytyi niistä järjestelmällisesti kaiken kaikkiaan.

Muistutamme, että näiden parametrien muuttaminen todennäköisesti vaikuttaa sinun
edellytyksiisi päästä evästeitä käyttäviin palveluihimme.
Jos selaimesi asetukset on valittu niin, että kaikki evästeet hylätään, et esimerkiksi pysty
tekemään enää ostoksia tai käyttämään sivustomme keskeisiä toimintoja (esimerkiksi
lisäämään tavaroita ostoskoriisi). Jotta voit hallita evästeitä mahdollisimman tarkasti
tarpeittesi mukaan, pyydämme sinut määrittämään selaimesi asetukset niin, että otat
huomioon evästeiden edellä kuvatut tarkoitukset.
Jokainen selain on erilainen evästeiden ja valintojesi hallinnan osalta. Se on kuvattu selaimesi
ohjevalikossa, josta löydät tiedot siitä, miten voit muuttaa valintojasi.
Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fi&hlrm=en
●
●
●
●
●

Valitse Chrome-selaimen valikosta ”Asetukset”
Avaa Lisäasetukset
Siirry kohtaan ”Tietosuoja ja turvallisuus”
Napsauta ”Sivuston asetukset”
Napsauta ensimmäisestä kohdasta ”Sivuston asetukset” kohtaa ”Evästeet ja
sivustotiedot”
● Etsi evästeet, jotka haluat poistaa, ja napsauta ”OK”. Voit myös päättää poistaa kaikki
evästeet.
Firefox
https://support.mozilla.org/fi/kb/poista-verkkosivujen-tietokoneellesi-tallentamia
●

Siirry Firefoxin valikossa kohtaan ”Asetukset” ja sen jälkeen ”Tietosuoja ja
turvallisuus”
● Napsauta kohdasta ”Selaimen tietosuoja” kohtaa ”Hallitse tietoja...”
● Etsi evästeet, jotka haluat poistaa, ja napsauta ”Poista valitut” tai ”Poista kaikki”
Internet Explorer
https://support.microsoft.com/fi-fi/help/17442/windows-internet-explorer-delete-managecookies
Internet Explorer ei mahdollista evästeiden eriytettyä hallintaa. Kaikkien evästeiden poisto:
●
●

Napsauta kohtaa ”Asetukset” ja sen jälkeen ”Tietosuoja ja suojaus”
Napsauta välilehden ”Salasanat ja automaattinen täyttö” kohdassa ”Tyhjennä
selaustiedot” kohtaa ”Valitse tyhjennettävät evästeet”
● Valitse ruutu ”Evästeet ja tallennetut sivustotiedot” ja napsauta ”Tyhjennä”
Safari
https://support.apple.com/fi-fi/guide/safari/sfri35610/mac

●
●
●
●

Valitse Safari-selaimen valikosta ”Asetukset”
Valitse esiin aukeavasta ikkunasta välilehti ”Yksityisyys”
Klikkaa kohtaa ”Näytä evästeet”
Etsi ja valitse avautuneessa ikkunassa evästeet, jotka haluat poistaa, ja klikkaa sen
jälkeen ”Poista”

Yksityinen selaus
Kaikissa selaimissa nykyisin tarjottava ”Yksityinen selaus” mahdollistaa muun muassa
”nimettömänä” liikkumisen: silloin vierailtuja sivuja ja tiedostolatauksia ei tallenneta. Tällöin
surffauksesi aikana tallentuneet evästeet poistetaan, kun suljet selaimesi. Tämä ei siis
mahdollista evästeistä kieltäytymistä; niiden käyttöikä on kuitenkin vain selauksesi kesto.

Kolmansien osapuolten evästeiden kytkeminen pois päältä
Kolmansien osapuolten evästeiden kytkeminen pois päältä tarkoittaa, että hyväksyt vain Back
Marketin tallentamat evästeet. Ilmoitamme sinulle, että jaamme evästeitä kumppanillemme
Criteolle, joka tarjoaa sinulle personoituja tarjouksia ja mainoksia. Voit milloin tahansa
poistaa tämän kumppanin mainosevästeet napsauttamalla tästä tästä . Voit estää kolmansien
tahojen evästeet myös yleisesti noudattamalla alla kuvattua selainkohtaista menettelyä:
Chrome
●
●
●
●
●

Valitse Chrome-selaimen valikosta ”Asetukset”
Avaa Lisäasetukset
Siirry kohtaan ”Tietosuoja ja turvallisuus”
Napsauta ”Sivuston asetukset”
Napsauta ensimmäisestä kohdasta ”Sivuston asetukset” kohtaa ”Evästeet ja
sivustotiedot”, kytke ”Estä kolmannen osapuolen evästeet” päälle
● Tallenna muutokset napsauttamalla ”OK”
Firefox
●

Siirry Firefoxin valikossa kohtaan ”Asetukset” ja sen jälkeen ”Tietosuoja ja
turvallisuus”
● Napsauta kohdasta ”Tehostettu seurannan suojaus” kohtaa ”Oma”
● Valitse estettäväksi ”Evästeet” ja valikosta ”Kaikki 3. osapuolen evästeet”
● Tallenna muutokset napsauttamalla ”OK”
Internet Explorer
●
●
●
●

Valitse Internet Explorerin valikosta ”Asetukset” kohta ”Tietosuoja ja suojaus”
Etsi kohdasta ”Selaustiedot” kohta ”Evästeet”
Valitse kohdassa valikosta ”Estä vain kolmannen osapuolen evästeet”
Tallenna muutokset napsauttamalla ”OK”

Safari
●
●

Valitse Safari-selaimen valikosta ”Asetukset”
Valitse esiin aukeavasta ikkunasta välilehti ”Tietoturva”

●

Valitse joko ”Salli evästeet” tai ”Salli vierailluilta verkkosivustoilta”

Tee valintasi
Toimintoevästeet (tarpeelliset). joita ei voi kytkeä pois käytöstä
Kyllä
Ei
Hyväksytkö evästeiden tallennuksen ja lukemisen, jotta Back Market ja meidän
kumppanimme pystyvät personoimaan kokemuksesi sivustoillamme? Huomio: jos valitset
”ei”, selaamisesi laatu sivustoillamme voi heiketä, jolloin käynti ei ole yhtä miellyttävä eikä
tarpeisiisi yhtä sopiva (erityisesti navigointilaitteeseesi).
Kyllä
Ei
Hyväksytkö evästeiden tallennuksen ja lukemisen, jotta voimme analysoida selailuasi ja
mitata sivustomme kävijämäärää?
Kyllä
Ei
Hyväksytkö evästeiden tallennuksen ja lukemisen, jotta Back Market ja meidän
kumppanimme pystyvät analysoimaan mielenkiintosi kohteet, jotta voimme tarjota sinulle
personoituja mainoksia? Huomio: jos valitset ”ei'”, saat edelleen mainoksia mutta ne eivät ole
enää personoituja omien henkilökohtaisten kiinnostusten kohteittesi ja odotustesi mukaisiksi.
Kyllä
Ei

Lisätietoja evästeistä, tunnisteista ja seuraimista
Suomen tietosuojavaltuutetun toimiston sivustolla: https://tietosuoja.fi/evasteet

