EVÄSTEKÄYTÄNTÖ

Sivu 1 / 6

EVÄSTEKÄYTÄNTÖ

1. MIKÄ ON EVÄSTE? .......................................................................................................... 3
2. MITÄ EVÄSTEITÄ KÄYTÄMME? ...................................................................................... 3
A.

VÄLTTÄMÄTTÖMÄT EVÄSTEET ...................................................................... 3

B.

SUORITUSKYKYEVÄSTEET.............................................................................. 4

C.

KOHDENTAMIS- JA SEURANTAEVÄSTEET .................................................... 4

3. KUINKA KAUAN EVÄSTEITÄ SÄILYTETÄÄN? ................................................................ 5
4. KUINKA EVÄSTEITÄ HALLINNOIDAAN SIVUSTOLLAMME? .......................................... 5
5. MUUTOKSET TÄHÄN EVÄSTEKÄYTÄNTÖÖN................................................................ 5
6. VALITUKSET .................................................................................................................... 6
7. OTA YHTEYTTÄ ............................................................................................................... 6

Tämä evästekäytäntö koskee maailmanlaajuisen Sodexo-konsernin kaikkia liiketoiminnan
osa-alueita (jäljempänä “Sodexo” tai “me”), niillä kaikilla maantieteellisillä alueilla, joissa
Sodexo toimii.
Sodexo on rekisterinpitäjä, joka kerää ja käsittelee antamiasi henkilötietoja Sodexo Suomen
hallinnoimille verkkosivustoille (”Sivustomme”).
Evästekäytäntömme pyrkii osoittamaan, kuinka kunnioitamme kaikkien Sivustomme
kävijöiden yksityisyyttä.
Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä sivustollamme, tutustu Sähköiseen tietosuojakäytäntöömme Sodexo Suomen verkkosivustoilla tai ota meihin yhteyttä lähettämällä
sähköpostia seuraavaan sähköpostiosoitteeseen: privacy.nordics@sodexo.com.
Käytämme evästeitä ja muuta vastaavaa teknologiaa sivustomme suorituskyvyn
parantamiseksi ja selainkokemuksen parantamiseksi. Tietyillä sivustomme osa-alueilla
käytetään evästeitä, jotta ymmärtäisimme sinua paremmin ja jotta voimme tarjota sinulle
kohdennettua tietoa palveluistamme.
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1. MIKÄ ON EVÄSTE?
Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selaimesi tallentaa päätelaitteellesi. Evästeiden
avulla sivustomme tunnistaa laitteesi ja tallentaa tietoa mieltymyksistäsi tai
viimeisimmistä toiminnoistasi. Evästeitä käytetään helpottaaksemme sivustollamme
navigointia ja tiettyjen sivustomme tarjoamien toiminnallisuuksien suorittamiseen.
Tässä yhteydessä, termi ”evästeet” viittaa evästeisiin ja vastaaviin tekniikoihin (kuten
”verkkojäljitteisiin”).

2. MITÄ EVÄSTEITÄ KÄYTÄMME?
Käyttämämme evästeet voivat olla:
► Istuntoevästeitä: tällaisten evästeiden avulla sivustollamme on mahdollisuus tallentaa
toimintaasi selainistunnon aikana, jotta sinun ei tarvitse valita tiettyjä asetuksia (esim.
kielivalinta) uudelleen sivustolla navigoidessasi. Nämä evästeet poistetaan
automaattisesti, kun suljet selaimen;
► Pysyviä evästeitä: tällaiset evästeet säilyvät päätelaitteessasi, viimeiseen
määriteltyyn ajankohtaan saakka, joka voi olla päiviä tai minuutteja. Näitä voidaan
käyttää moniin eri tarkoituksiin sivustolla, mukaan lukien tekemäsi valinnat tai
kohdistettu mainonta;
► Ensimmäisen osapuolen evästeitä: tulevat suoraan siltä verkkosivustolta, jolla
vierailet, parhaan mahdollisen käyttökokemuksen varmistamiseksi;
► Kolmannen osapuolen evästeet: verkkosivusto saattaa käyttää lisäksi ulkopuolisia
palveluja, jotka käyttävät omia evästeitään.
Sivustollamme käytetyt evästeet ja muut vastaavat tekniikat luokitellaan siis seuraavasti:
► Välttämättömät evästeet
► Suorituskykyevästeet
► Kohdentamis- ja seurantaevästeet

A. VÄLTTÄMÄTTÖMÄT EVÄSTEET
Jotkin käyttämämme evästeet ovat olennaisia sivustomme toiminnalle. Tällaisten
ehdottomasti välttämättömien evästeiden avulla varmistamme, että sivustomme toimii
optimaalisesti. Toiminnalliset evästeet taas auttavat meitä sivustomme suorituskyvyssä ja
suunnittelussa.
Välttämättömät evästeet liittyvät sivustolla tekemiisi toimintoihin, kuten esimerkiksi
palvelupyynnöt, tietosuoja-asetukset, sisäänkirjautumistiedot tai lomakkeiden täyttäminen
(esim. tapahtumiin rekisteröityminen tai palautteiden antaminen).

Sivu 3 / 6

Toiminnalliset evästeet auttavat meitä muistamaan valitsemasi asetukset tai auttavat sinua
selaamaan ja käyttämään sivustoamme. Selaimesi muistaa tekemäsi valinnat sivustollamme
seuraavan kerran, kun palaat sivustollemme.
Nämä evästeet parantavat sivuston toiminnallisuutta ja käyttäjäkokemusta. Ne voivat olla
meidän tai kolmansien osapuolien lisäämiä.
Voit asettaa selaimesi estämään tai ilmoittamaan sinulle näistä evästeistä, mutta huomaathan,
että poistamalla nämä evästeet käytöstä, jotkin osat tai toiminnallisuudet sivustollamme eivät
välttämättä toimi tämän jälkeen.
Enemmän tietoa Vimeon käyttämistä evästeistä löydät täältä: https://vimeo.com/

B. SUORITUSKYKYEVÄSTEET
Jotkin evästeet auttavat meitä sivustomme suorituskyvyssä ja suunnittelussa. Voimme
esimerkiksi mitata kuinka monta kertaa jollakin sivulla on käyty, tiedämme, mitkä sivut ovat
suosituimmat ja mitkä vähiten suositut, ja näemme, miten sivuston käyttäjät liikkuvat sivustolla.
Evästeiden avulla kerätty kävijätieto kootaan yhteen, ja siten tieto pysyy varmasti anonyyminä.
Näiden evästeiden evääminen vaikeuttaa käyttäjäkokemuksen ja sivuston suorituskyvyn
optimoinnissa.
Sivustomme voi myös käyttää ajoittain "verkkojäljitteitä", jotka seuraavat bannerimainonnan
tai kolmannen osapuolen mainonnan tavoittaneet kävijämäärät. Tätä tekniikkaa ei käytetä
henkilötietojen keräämiseen, vaan sitä käytetään ainoastaan kävijämäärien tilastointiin
arvioidaksemme mainonnan tavoittavuutta.
Suostumuksesi on välttämätön edellä mainittujen evästeiden käyttämiseksi. Lisätietoja
evästeiden hallinnasta (suostumus / suostumuksen peruuttaminen) sivustollamme, katso alla
oleva osa 4.
Enemmän
tietoa
Google
https://analytics.google.com/

Analyticsin

käyttämistä

evästeistä

löydät

täältä:

C. KOHDENTAMIS- JA SEURANTAEVÄSTEET
Kohdentamis- ja seurantaevästeet ovat mainoskumppaniemme toteuttamia. 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 verkkovierailusi tarkoitukseen 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.
Lisäksi käytämme evästeitä tietyillä sivustomme sivuilla kommunikoidaksemme kolmannen
osapuolen tiedontoimittajien kanssa, jotta voimme ymmärtää 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.
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Suostumuksesi on välttämätön edellä mainittujen evästeiden käyttämiseksi. Lisätietoja
evästeiden hallinnasta (suostumus / suostumuksen peruuttaminen) sivustollamme, katso alla
oleva osa 4.
Enemmän tietoa You Tuben käyttämistä evästeistä löydät täältä: https://www.youtube.com/

3. KUINKA KAUAN EVÄSTEITÄ SÄILYTETÄÄN?
Pysyvät evästeet tallentuvat laitteellesi enintään 13 kuukauden ajaksi.

4. KUINKA EVÄSTEITÄ HALLINNOIDAAN
SIVUSTOLLAMME?
Välttämättömät evästeet eivät vaadi suostumustasi.
Analytiikka- ja kohdistusevästeitä varten tarvitsemme sinulta erikseen evästeiden
hyväksynnän. Voit antaa suostumuksesi tai evätä suostumuksesi evästeisiin milloin tahansa:
► Evästeasetuksista sivustollamme One Trust
► Selain muuttaa evästeasetukset joko hyväksytyksi tai hylätyksi.
Ota kuitenkin huomioon, että jos poistat ”evästeet” käytöstä selaimessasi, jotkin sivustomme
eivät toimi optimaalisesti. 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 ohjeissa, jossa kerrotaan, miten voit muuttaa evästevalintojasi.
Sinulla on myös mahdollisuus poistaa seuraavat seurantaevästeet käytöstä:
► Voit poistaa Google Analytics -evästeet käytöstä lataamalla moduulin, joka on
saatavilla seuraavasta osoitteesta: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
► Voit poistaa LinkedInin Insight -tunnisteen käytöstä muuttamalla LinkedInin
käyttäjäasetuksiasi: https://www.linkedin.com/psettings/

5. MUUTOKSET TÄHÄN EVÄSTEKÄYTÄNTÖÖN
Sodexo voi muuttaa tätä evästekäytäntöä tarpeen mukaan. Huomaa, että tämä käytäntö
todennäköisesti muuttuu sähköisen yksityisyyden suojaa koskevan asetuksen tulevan
voimaantulon myötä. Jos tähän käytäntöön tehdään muutoksia, ota huomioon, että uusien
tietosuojakäytäntöjen toteuttamiseen voi kulua jopa 30 arkipäivää. Tarkista tämä sivu aika
ajoin, jos haluat valvoa muutoksia.

Sivu 5 / 6

6. VALITUKSET
Jos haluat tehdä tietosuojaa koskevan valituksen toiminnastamme, voit täyttää ja lähettää
pyyntö-/valituslomakkeen sähköpostitse tai postitse Global Data Protection Requests
Policy -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).

7. OTA YHTEYTTÄ
Jos sinulla on kysyttävää tai asiaasi ei ole muuten käsitelty tässä Evästekäytännössä, otathan
ystävällisesti
yhteyttä
lähettämällä
sähköpostia
seuraavaan
osoitteeseen:
privacy.nordics@sodexo.com.
Vaihtoehtoisesti voit
ottaa yhteyttä konsernimme
Tietosuojavastaavaan lähettämällä sähköpostia seuraavaan sähköpostiosoitteeseen:
dpo.group@sodexo.com.

Päivitetty viimeksi: 16. syyskuuta 2019
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