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1.

Evästeiden käyttö
BRIDGESTONE EUROPE NV/SA – Belgiassa muodostettu yritys, jonka rekisteröity
päätoimisto sijaitsee osoitteessa Kleine Kloosterstraat 10, 1932 Zaventem, Belgia
yritystunnuksella nro 0441 192 820 (“BSEU”). [website] (“Verkkosivu”) -sivuston
rekisterinpitäjä ja järjestelmänvalvoja käyttää evästeitä Verkkosivujen vierailijoiden
kokemuksen jatkuvaan parantamiseen. Evästeillä voidaan suoraan parantaa tällaisia
kokemuksia (esim. muistamalla kielivalintasi ja muut erityiset asetukset) tai joita saatetaan
jopa tarvita pyytämiesi palveluiden asianmukaiseen ja lailliseen tarjoamiseen (esim.
muistamalla evästeasetusvalintasi). Lisäksi BSEU saa joiltakin evästeiltä tilastotietoa
Verkkosivustonsa käytöstä ja voi tukea sitä epäsuorasti mukautumalla käytölläsi
ilmaisemiisi mieltymyksiin, jotta se voi toimia tehokkaammin mieltymystesi mukaan.
Evästeillä saatetaan myös sallia joidenkin Verkkosivulla mukana olevien
lisäominaisuuksien, esim. Verkkosivujen kautta käytettävissä olevien suunniteltujen
sovellusten, käyttö.

1.1.

MITÄ EVÄSTEET OIKEASTAAN OVAT?
Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka selaimesi tallentaa tietokoneellesi tai muille
laitteille ja joiden avulla sivusto tunnistaa laitteen sivustolla vieraillessasi. Niissä käytetään
ainutkertaista numeroa, joten laitteesi voidaan siis erottaa muista, vaikka pysytkin
nimettömänä.
Evästeiden avulla BSEU voi mm. varmistaa, että kun seuraavan kerran käyt sen sivustolla,
tiedot näkyvät näytölläsi valintojesi mukaisina. Evästeiden avulla BSEU voi myös tunnistaa
sivustonsa suosituimmat osiot, koska niiden avulla BSEU tietää millä sivuilla käydään ja
kuinka paljon aikaa kävijät käyttävät sivua selatessa. Kerättyjen tietojen perusteella BSEU
voi säätää sivustonsa paremmin käyttäjien toiveiden mukaiseksi ja tarjota
asiakaslähtöisemmän kokemuksen. Evästeet saattavat lisäksi helpottaa yhteyksiä
kolmansien osapuolten sovelluksiin, kuten some-sivuihin.

1.2.

MILLAISIA EVÄSTEITÄ SAATAMME KÄYTTÄÄ?
Saatamme käyttää sivustoillamme kahdenlaisia evästeitä – istuntokohtaisia ja pysyviä.
Istuntokohtaiset evästeet ovat väliaikaisia ja ovat laitteellasi vain sivun selailun ajan.
Pysyvät evästeet jäävät laitteelle selailuistunnon päätyttyä.
Alkuperänsä suhteen evästeet voidaan myös jakaa “ensimmäisen osapuolen evästeisiin”
ja “kolmannen osapuolen evästeisiin”. Ensimmäisen osapuolen evästeet sijoitetaan
Verkkosivuille suoraan yrityksessämme, jotta niitä voidaan selata tavanomaiseen tapaan,
jotta niiden toiminnallisuutta voidaan parantaa tai jotta voidaan noudattaa lakisääteisiä
vaatimuksia. “Kolmannen osapuolen evästeet” ovat kolmansien osapuolten
Verkkosivuille sijoittamia evästeitä, jotka valitsemme tukemaan joitakin Verkkosivujen
toiminnallisuuksia.

Seuraavasta kaaviosta näet niiden evästeiden toiminnallisen jaon, joita saatamme
käyttää.
Evästeiden
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tyyppi
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niiden

Verkkosivustollamme ja käyttää sen
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Verkkosivujen
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lisätietoja alla olevasta kohdasta 1.7.

Jos
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halua,
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laitteellesi

evästeitä,

voit
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Toiminnallisuus

Nämä evästeet tallentavat valintoja,
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evästeitä
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vieraillut Verkkosivuilla.

Näiden
evästeiden
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tietoihin saattaa sisältyä teknisiä
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Saatat
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Antamalla tällaisia henkilötietoja sinulta
joko pyydetään suostumusta tai sinulle
vähintään ilmoitetaan yksityisyyttä
koskevista säännöistämme. Jos päätät
luovuttaa tietosi ja pyytää erityisiä
palveluitamme,
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evästeitä
tarvitaan palveluiden tarjoamiseen.

Analytiikka
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Ulkoiset
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lähimmän jälleenmyyjän luo.)

Lisätietoja tiettyjen Verkkosivuilla käytettävien evästeiden käyttötarkoituksista, toiminnoista ja
tallennusajasta (mikäli ne ovat pitkäaikaisia) saa alla olevasta kohdasta 1.7.

1.3.

MITEN SAAMME TIETOISEN SUOSTUMUKSESI?

Kun Verkkosivuilla vieraillaan ensimmäistä kertaa, sinua kehotetaan viestillä sallimaan
toiminnallisuuden, analytiikan ja ulkoisten ominaisuuksien käytön sallimiseen tarkoitetut evästeet.
Nämä evästeet asennetaan vasta hyväksynnän antamisen jälkeen.
Tarvittavat evästeet asennetaan laitteellesi heti, kun siirryt Verkkosivuille, sillä niiden
asianmukainen toiminta riippuu evästeistä.
Tässä kehoteviestissä esitetään Evästeiden käyttö -linkki siltä varalta, että haluat saada lisätietoja
siitä, miten käsittelemme Evästeitä.
Huomautusrivi ei seuraavilla Verkkosivustokäynneillä enää näy näyttösi ylälaidassa, mutta
myöhemminkin voit poistaa evästeet selaimesi asetuksista (katso kohta 1.4).

1.4.

VASTALAUSEET JA OIKEUTESI

Emme voi puuttua selaimesi evästeasetuksiin emmekä voi poistaa puolestasi käytöstä evästeitä,
joiden asentamisen olet alkuaan hyväksynyt tai jotka on asennettava, jotta voit selata
Verkkosivuja. Voit kuitenkin aina muuttaa selaimesi asetuksia ja poistaa evästeet tai estää
erityyppisten Evästeiden tallentamisen laitteellesi tulevaisuudessa ilman nimenomaista lupaasi.
Selaimesi ohjeesta pitäisi löytyä tietoa evästeasetusten hallinnasta suoraan selaimessasi. Asian
voi hoitaa eri selaimissa seuraavasti:
•

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/fi-fi/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies

•

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/fi/kb/evasteet-tiedot-jotka-verkkosivutallentaa

•

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fi

•

Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

•

Opera: https://www.opera.com/fi/help

1.5.

ENTÄ JOS TÄMÄ EVÄSTEKÄYTÄNTÖ MUUTTUU?

BSEU voi päivittää käytäntöään milloin tahansa. Jos teemme niin, se näkyy korostettuna
Verkkosivustollamme ja/tai tuotemerkkien sivuilla, jotta havaitset tarpeen tutustua siihen
uudelleen. Muutokset eivät johda sovellettaviin lakeihin perustuvien oikeuksiesi rajoittamiseen.

1.6.

KOLMANNET VASTAANOTTAJA- JA TIETOJENKÄSITTELIJÄOSAPUOLET

BSEU ei vaihda evästetietoja kolmansien osapuolten sivustojen tai ulkoisten tiedontoimittajien
kanssa, paitsi sivustopalveluita suoraan BSEU:lle tuottavien osapuolten sekä sen ohjauksessa ja
valvonnassa olevien kolmansien osapuolten kanssa. BSEU varmistaa aina, että tietojesi
käsittelijöitä sitovat tarvittavat sopimuslausekkeet, jotta ne pysyvät turvassa ja luottamuksellisina.
Vaikka saatamme käyttää kolmansien osapuolten evästeiden avulla kerättyjä tietoja, huomaa,
että kaikki kolmansien osapuolten evästeet ovat niitä tarjoavien tahojen hallinnassa kyseisten
tahojen käytäntöjen mukaisesti.

1.7.

TUTUSTU KÄYTETTÄVIIN EVÄSTEISIIN

Jotta näet tarkan luettelon BSEU:n käyttämistä evästeistä, niiden aktiivisuusajasta, niiden
vanhentumisesta, niiden toimialueesta ja/tai nimestä, voit tutustua verkkoselaimesi asetuksiin.
Tässä pikaoppaassa selitetään, miten näin voidaan tehdä kunkin selaimen kohdalla:
https://www.wikihow.com/View-Cookies

