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Sodexo viittaa maailmanlaajuiseen organisaatioon, ja se voi viitata yhteen tai useampaan Sodexon
yksikköön. Rekisterinpitäjä, joka kerää ja käsittelee sivuston Sodexo.com (”sivustomme”) käyttäjän
antamia henkilötietoja, on käyttäjän maassa oleva Sodexon yksikkö tai toinen Sodexon yksikkö, jolle
vierailija on lähettänyt henkilötietojaan.

Tämän, seuraavassa kuvatun evästekäytännön tarkoituksena on kuvata käytännöt, joita noudatamme
kaikkien sivustomme käyttäjien yksityisyyden kunnioittamiseksi.

Tässä käytännössä henkilötiedoilla tarkoitetaan tietoja, jotka liittyvät yksityishenkilöön ja joiden
perusteella kyseinen yksityishenkilö tunnistetaan joko suoraan tai välillisesti, kuten nimi ja
yhteystiedot.

Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä sivustollamme, ota meihin yhteyttä lähettämällä
sähköpostia seuraavaan sähköpostiosoitteeseen: contact.group@sodexo.com.

Sivustomme käyttää evästeitä sivuston suorituskyvyn ja selailukokemuksesi parantamiseen. Tietyillä
sivustomme alueilla käytetään evästeitä, jotta ymmärtäisimme sinua paremmin ja voidaksemme tarjota
sinulle yksilöllisemmän selailukokemuksen.

MIKÄ ON EVÄSTE?
Eväste on teknologia, jonka avulla sivustomme voi tallentaa selaimeesi tietoa sisältäviä tiedostoja
(”tunniste”), joita vain meidän sivustomme käyttää. Evästeitä ei käytetä kenenkään sivustollamme
käyvän henkilön henkilöllisyyden tunnistamiseen. Evästeiden avulla seuraamme liikennevirtoja, jotta
voimme määrittää käyttäjän ensisijaisen sijainnin ja kielen, ja suunnata hänet oikean maan kotisivulle,
kun hän käyttää sivustoamme. Nämä evästeet ovat meidän määrittämiämme, ja niitä kutsutaan
ensimmäisen osapuolen evästeiksi.
Tietyillä sivustomme sivuilla käytämme evästeitä apuna kiinnostuksen kohteidesi seuraamiseen, kun
liikut Internetissä, jotta voimme räätälöidä mainonnan paremmin sinulle sopivaksi ja ymmärtää, mitä
pidät tärkeänä.
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Käytämme myös kolmannen osapuolen evästeitä – ne ovat evästeitä muulta kuin sivustomme
verkkoalueelta – mainonta- ja markkinointitarkoituksiin.

MITEN EVÄSTEET POISTETAAN KÄYTÖSTÄ?
Huomioithan, että jos poistat ”evästeet” käytöstä selaimessasi, jotkin sivustomme eivät toimi
täydellisesti. Et voi esimerkiksi hyödyntää automaattista kirjautumista ja muita sivustomme
personointiominaisuuksia.
Jos et halua vastaanottaa evästettä sivustostamme, sinulla on useita eri vaihtoehtoja, kuten evästeen
vastaanottamisesta kieltäytyminen tai niiden evästeiden poistaminen käytöstä, jotka on asennettu
päätteellesi. Voit milloin tahansa ilmoittaa evästeitä koskevat toiveesi tai muuttaa niitä seuraavassa
kuvatulla tavalla.

Jos useimmat selaimet ovat oletusarvoisesti määritettyjä ja hyväksyvät evästeiden asentamisen, voit
halutessasi hyväksyä kaikki evästeet tai kieltäytyä niiden vastaanottamisesta systemaattisesti.
Voit myös määrittää selaimesi hyväksymään tai kieltämään evästeet ennen niiden asentamista
tapauskohtaisesti. Voit myös säännöllisesti poistaa evästeitä päätteeltäsi selaimesi kautta. Ota
kuitenkin huomioon, että jos poistat ”evästeet” käytöstä selaimessasi, jotkin sivustomme eivät toimi
täydellisesti. Et voi esimerkiksi hyödyntää automaattista kirjautumista ja muita sivustomme
personointiominaisuuksia.

Ota huomioon, että sinun pitää määrittää eri päätteidesi kaikki selaimet (tabletit, älypuhelimet,
tietokoneet). Evästeiden ja valintojen hallinnassa kunkin selaimen määritystavat ovat erilaiset. Tämä
on kuvattu selaimen Ohje-osassa, jossa kerrotaan, miten voit muuttaa evästevalintojasi.
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Yleisömittausevästeet voit poistaa käytöstä myös seuraavasti:

•

Lisätietoja evästeiden määrittämisestä: http://www.aboutcookies.org/

•

”Google Analytics” -evästeiden käytöstä poistamista varten voit ladata moduulin, joka on
saatavilla seuraavasta osoitteesta: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

•

Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies?ocid=IE10_about_cookies

•

Safari™: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=en_US;

•

Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en ;

•

Firefox™: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-websitepreferences;

•

Opera™: http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html.

MITÄ EVÄSTEITÄ KÄYTÄMME?
Käytämme evästeitä ja muita seurantateknologioita seuraaviin tarkoituksiin:
•
•
•
•
•
•

Navigoinnissa avustaminen
Tapahtumiin rekisteröinnissä, kirjautumisessa ja palautteen antamisessa avustaminen
Sen analysointi, miten käytät tuotteitamme, palveluitamme ja sovelluksiamme
Sivuston käytön mittaaminen (tilastotiedot ja videotoistin)
Sosiaalisessa mediassa jakamisen helpottaminen
Avustaminen mainonta- ja markkinointitoimillamme (kuten käyttäytymiseen perustuvalla
mainonnalla) sinun ja kiinnostuksen kohteidesi kannalta oleellisemman sisällön tarjoamiseksi

Sivustossamme käytetyt evästeet suorittavat neljää toimintoa, jotka on luokiteltu seuraavassa:
•
•
•
•

Olennaiset / ehdottoman välttämättömät evästeet
Suorituskykyevästeet
Toiminnalliset evästeet
Kohdentamis- ja seurantaevästeet

OLENNAISET / EHDOTTOMAN VÄLTTÄMÄTTÖMÄT EVÄSTEET
Jotkin käyttämämme evästeet ovat olennaisia sivustomme toiminnalle. Ne on yleensä määritetty vain
vastauksena

toimiisi,

jotka

liittyvät

palvelupyyntöihin,
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kuten

yksityisyysasetuksiisi,

sisäänkirjautumiseen tai lomakkeiden täyttämiseen. Voit määrittää selaimesi estämään evästeet tai
ilmoittamaan niistä, mutta tällöin jotkin sivuston osat eivät ehkä toimi.

SUORITUSKYKYEVÄSTEET
Jotkin evästeet auttavat meitä sivustomme suorituskyvyssä ja suunnittelussa. Tämän ansiosta voimme
mitata, kuinka monta kertaa jollakin sivulla on käyty, ja tiedämme, mitkä sivut ovat suosituimmat ja
mitkä vähiten suositut, ja näemme, miten sivuston käyttäjät liikkuvat sivustolla. Kaikki näiden
evästeiden keräämät tiedot kootaan yhteen, ja siten ne pysyvät anonyymeinä. Jos et salli näitä
evästeitä, emme tiedä, milloin olet käynyt sivustollamme.

TOIMINNALLISET EVÄSTEET
Jotkin evästeet auttavat meitä muistamaan mahdollisesti valitsemasi asetukset, tai avustamaan
muissa toiminnoissa, kun selaat ja käytät sivustoamme. Tämä auttaa meitä muistamaan, mitä olet
valinnut, joten palatessasi sivustolle muistamme asetuksesi. Nämä evästeet mahdollistavat
parannetun toimivuuden ja personoinnin tarjoamisen. Määritykset näistä evästeistä on tehty joko
meidän tai sellaisen kolmannen osapuolen toimesta, jonka palveluita olemme lisänneet sivuillemme.
Jos et salli näitä evästeitä, jotkin tai kaikki näistä toiminnoista eivät ehkä toimi kunnolla.

KOHDENTAMIS- JA SEURANTAEVÄSTEET
Näitä evästeitä määrittävät sivustomme kautta mainoskumppanimme. Nämä yritykset saattavat
käyttää evästeitä luodakseen profiilin kiinnostuksen kohteistasi ja näyttääkseen sinulle oleellisia
mainoksia muilla sivustoilla. Ne toimivat yksilöimällä selaimesi ja laitteesi. Jos et salli näitä evästeitä,
et saa kohdennettua mainontaamme eri verkkosivustoilla.

Nämä evästeet keräävät tietoa, joka liittyy käyntisi alkuperään ja siihen, missä näit Sodexon
mainontaa ja mitä mainontaa näit, saavuitko sivustoomme suoraan vai välillisesti, sekä tietoa
laitteestasi, jota käytit sivustollamme, ja siitä, mitä olet ladannut. Nämä tiedot kerätään anonyymisti
kolmannen osapuolen toimittajien kautta.
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Lisäksi käytämme evästeitä tietyillä sivustomme sivuilla kommunikoidaksemme kolmannen osapuolen
tiedontoimittajien kanssa, jotta voimme ekstrapoloida digitaalista käyttäytymistäsi. Tämä auttaa meitä
ymmärtämään ja kohdentamaan jatkossa oleellisempaa mainontaa. Vastaanottamamme tiedot ovat
kaikki koottuja ja anonyymejä, mutta ne sisältävät tilastotietoja, kuten väestötilasto-, verkkokäytös-,
tuotekiinnostus- ja elämäntapatietoja. Kohdentamis- ja seurantaevästeet toimitetaan kolmannen
osapuolen toimittajien kautta. Jos haluat lisätietoa toimittajistamme ja siitä, miten nämä evästeet
toimivat, otathan meihin yhteyttä lähettämällä sähköpostia seuraavaan sähköpostiosoitteeseen:
contact.group@sodexo.com.

MUUTOKSET TÄHÄN EVÄSTEKÄYTÄNTÖÖN
Sodexo voi muuttaa tätä evästekäytäntöä tarpeen mukaan. Jos tähän käytäntöön tehdään muutoksia,
ota huomioon, että uusien tietosuojakäytäntöjen toteuttamiseen voi kulua enintään 30 arkipäivää.
Tarkista tämä sivu aika ajoin, jos haluat valvoa muutoksia.

VALITUKSET
Jos haluat tehdä tietosuojaa koskevan valituksen toiminnastamme, voit täyttää ja lähettää pyyntö/valituslomakkeen tai toimittaa valituksesi sähköpostitse tai postitse yleisen valitusten/pyyntöjen
käsittelykäytäntömme mukaisesti. Jos et ole tyytyväinen vastaukseemme, voit hakea muuta
ratkaisua ottamalla yhteyttä toimivaltaiseen valvontaviranomaiseen tai asianmukaiseen toimivaltaiseen
tuomioistuimeen. Voit myös ottaa yhteyttä ensisijaiseen valvontaviranomaiseemme, joka on Ranskan
tietosuojaviranomainen (CNIL, www.cnil.fr).

OTA YHTEYTTÄ
Jos sinulla on kysyttävää tai uskot, ettei huolenaiheitasi ole käsitelty tässä evästekäytännössä, ota
meihin

yhteyttä

lähettämällä

sähköpostia

seuraavaan

sähköpostiosoitteeseen:

contact.group@sodexo.com. Vaihtoehtoisesti voit ottaa yhteyttä konsernimme tietosuojavastaavaan
lähettämällä sähköpostia seuraavaan sähköpostiosoitteeseen: dpo.group@sodexo.com.
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