Samblan evästekäytäntö
1. Evästeiden käyttö
Sambla Oy, Y-tunnus 2871818–8 käyttää verkkosivustollaan www.sambla.fi (”Verkkosivusto”) evästeitä
helpottaakseen palveluidensa käyttöä ja tehdäkseen Verkkosivustosta käyttäjäystävällisemmän. Tässä
evästekäytännössä kerromme, miten käytämme evästeitä ja millaisia evästeisiin liittyviä valintoja voit tehdä.
Joissakin tapauksissa eväste voi sisältää henkilötietoja. Samblan tietosuojaselosteessa kuvataan, miten käsittelemme henkilötietojasi ja millaisia henkilötietojen käsittelyyn liittyviä oikeuksia sinulla on.

2. Mitä evästeet ovat
Kun vierailet Verkkosivustolla, tietokoneellesi tai mobiililaitteellesi (”Laite”) tallentuu pieni tekstitiedosto. Tällaista
tallennettua tekstitiedostoa kutsutaan evästeeksi.
Verkkosivustollamme käytetään seuraavanlaisia evästeitä:
• Istuntokohtaiset evästeet — Väliaikainen eväste, joka tallentuu väliaikaisesti ja poistuu, kun suljet selaimen.
• Pysyvät evästeet — Pysyvä eväste, joka tallentuu Laitteellesi tiedostona tietyksi ajaksi, joka on korkeintaan
12 kuukautta.
• Ensimmäisen osapuolen evästeet — Me asetamme nämä evästeet Laitteellesi, kun vierailet Verkkosivustollamme.
• Kolmannen osapuolen evästeet — Kolmas osapuoli asettaa nämä evästeet Laitteellesi kerätäkseen tilastotietoja ja seuratakseen, miten kävijät liikkuvat verkkosivustoilla.

3. Miten käytämme evästeitä
Käytämme evästeitä varmistaaksemme, että voit käyttää Verkkosivustoa tarkoittamallamme tavalla ja saat
paremman käyttökokemuksen. Joitakin evästeitä käytetään siksi, että Verkkosivusto toimisi oikein. Käytämme
myös analytiikka-, markkinointi- ja mainontaevästeitä tarjotaksemme sinulle mukautettua markkinointia muilla
verkkosivustoilla ja sosiaalisessa mediassa.

4. Käytämme seuraavia evästeitä
4.1 Välttämättömät evästeet
Käytämme näitä evästeitä tarjotaksemme toiminnallisuuksia Verkkosivustolla, ja ne ovat välttämättömiä siksi,
että Verkkosivusto toimisi teknisesti ja visuaalisesti siten kuin on tarkoitus.
Eväste

Säilytysaika

Tarkoitus

test_cookie

1 päivä

Tarkistaa, tukeeko käyttäjän selain evästeitä.

4.2 Analytiikkaevästeet
Analytiikkaevästeet keräävät ja raportoivat anonymisoituja tietoja, joiden avulla ymmärrämme, miten kävijät
toimivat Verkkosivustolla. Tällaisia tietoja voivat olla tiedot Verkkosivuston suorituskyvystä, kävijöiden määrästä
ja yksittäisten sivujen suosiosta kävijöiden keskuudessa. Voit estää nämä evästeet. Silloin emme näe, milloin
olet käynyt Verkkosivustolla, emmekä saa käynnistäsi mitään tilastotietoja.
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Eväste

Säilytysaika

Tarkoitus

Google Analytics

_ga, 2 vuotta
Käytetään kävijöiden käyttäytymisen analysointiin
_ga2, 2 vuotta
verkkosivustolla käyttäjäkokemuksen parantamiseksi
_gat, 1 minuutti
ja verkkosivuston toimivuuden varmistamiseksi.
_gid, 24 tuntia
_gid, 24 tuntia
_utma, 2 vuotta
_utmz, 6 kuukautta
_utmb, 30 minuuttia
_utmx, 18 kuukautta
_utmxx, 18 kuukautta

dc_gtm_UA-#

1 päivä

Google Tag Manager käyttää evästettä ladatakseen
skriptin, joka saa Google Analyticsin toimimaan.

_hjAbsoluteSessionInProgress 1 päivä

Määrittää kävijälle tunnisteen Hotjarin käyttöä varten.

_hjFirstSeen

1 päivä

Sallii Hotjarin määrittää, onko kävijä uusi vai palaako
hän verkkosivustolle.

_hjid

365 päivää

Määrittää istunnolle yksilöllisen tunnisteen Hotjaria varten.

_hjIncludedInPageviewSample

1 päivä

Määrittää, sisältyvätkö käyttäjän toimet verkkosivustolla Hotjariin.

_hjIncludedInSessionSample

1 päivä

Tallentaa käyttäjän verkkosivustokäyttäytymiseen
liittyvää tietoa Hotjarin käyttöön.

_hjRecordingLastActivity

Istuntokohtainen

Määrittää istunnolle yksilöllisen tunnisteen Hotjaria varten.

_hjTLDTest

Istuntokohtainen

Tallentaa verkkosivustolla tapahtuvaan vuorovaikutukseen liittyvää tietoa Hotjarin käyttöä varten.

4.3 Markkinointievästeet
Markkinointievästeitä käytetään kävijöiden käyttäytymisen analysointiin ja seuraamiseen, jotta voidaan tarjota
kullekin käyttäjälle olennaisia ja mukautettuja mainoksia.
Markkinointievästeitä voidaan käyttää myös uudelleenkohdentamiseen (retargeting). Uudelleenkohdentaminen
tarkoittaa sitä, että evästeet tunnistavat sinut Verkkosivustolla ja näyttävät sinulle markkinointimateriaaliamme,
kun vierailet myöhemmin toisella verkkosivustolla. Tätä tehdään esimerkiksi Facebookissa Facebook Pixelin
avulla. Voimme myös aktiivisesti päättää olla näyttämättä sinulle markkinointia ja näyttää sitä sen sijaan henkilöille, jotka eivät ole käyneet Verkkosivustollamme.
Kerättäviä tietoja voivat olla esimerkiksi tiedot siitä, mitä palveluita tai toimintoja kohtaan olet osoittanut kiinnostusta,
miten kauan olet viipynyt sivulla ja oletko käynyt Verkkosivustollamme aiemmin. Voit estää tämäntyyppiset
evästeet. Silloin emme voi seurata Verkkosivuston käyttöäsi tarjotaksemme sinulle mukautettua markkinointia.
Eväste

Säilytysaika

Tarkoitus

_fbp

3 kuukautta

Käytetään mainonnan tehokkuuden analysointiin,
mukautettujen kohderyhmien luomiseen ja mainonnan
optimointiin. Facebookin evästeitä käytetään myös konversion mittaamiseen. Voit kieltää mukautetun markkinoinnin näyttämisen muuttamalla mainosasetuksia, kun
olet kirjautuneena Facebook-tilillesi.

Adform

0, 24 tuntia
cid, 2 kuukautta
uid, 2 kuukautta

Käytetään mainonnan vaikutusten mittaamiseen ja
kävijää kiinnostavien tuotteiden tunnistamiseen, jotta
voidaan näyttää osuvampia mainoksia tietyille kohderyhmille.
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_gcl_au

3 kuukautta

Google AdSense käyttää evästettä palvelun tehostamiseen tähtäävien kokeilujen suorittamiseen.

Microsoft Advertising

_uetsid, 1 päivä
_uetvid, 1 vuosi
MUID, 1 vuosi

Käytetään mainonnan tehokkuuden analysointiin, mukautettujen kohderyhmien luomiseen ja mainonnan optimointiin Microsoft Advertisingin kautta.

Yahho

A3, 1 vuosi
B, 1 vuosi

Kerää tietoa käyttäjän käyttäytymisestä eri verkkosivustoilla Yahoohun liittyvän mainonnan tehokkuuden
optimoimiseksi.

ads/ga-audiences

Istuntokohtainen

Käytetään kohderyhmien luomiseen Google AdWordsin
kautta tapahtuvaa uudelleenmarkkinointia varten.

Criteo

criteo_write_test, 1 päivä
cto_bundle, 13 kuukautta
cto_tld_test, 1 päivä
uid, 1 vuosi

Käytetään mainonnan tehokkuuden analysointiin,
mukautettujen kohderyhmien luomiseen ja mainonnan
optimointiin Criteon kautta.

5. Suostumus evästeiden käyttöön
Pyydämme suostumustasi kaikkien evästeiden käyttöön, pois lukien mahdollisesti välttämättömien evästeiden
osalta. Voit siten itse valita, mitkä evästeet sallit. Kun siirryt Verkkosivustolle ensimmäistä kertaa, sinulle näytetään evästepalkki, josta voit valita sallittavat evästeet. Voit muuttaa evästeasetuksiasi Verkkosivustolla milloin
tahansa, mukaan lukien perua antamasi ei-välttämättömiä evästeitä koskevan suostumuksen tai suostumukset.

6. Evästeiden estäminen ja poistaminen
Voit estää kaikki evästeet selaimesi asetuksista niin, että evästeiden tallentuminen estetään automaattisesti
tai sinulle ilmoitetaan aina, kun jokin verkkosivusto pyytää evästeen asettamista. Voit myös poistaa Laitteellesi
tallennetut evästeet. Ohjeet tähän löytyvät yleensä selaimesi ohjesivulta.
Huomaathan, että evästeiden estäminen tai poistaminen voi johtaa siihen, että Verkkosivusto ja palvelumme
eivät toimi kunnolla.
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