EVÄSTESELOSTE
Päivitetty viimeksi: 21. toukokuuta 2018
RCI Europen palveluissa voidaan käyttää evästeitä ja vastaavia tekniikoita (jäljempänä yhdessä ”evästeet”).

Mitä evästeet ovat ja miten niitä käytetään tällä verkkosivustolla?
Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita tämä verkkosivusto lähettää tietokoneellesi tietojen tallentamista
varten. Nämä tiedot tallennetaan tietokoneesi kiintolevyllä olevaan tiedostoon. Evästeet voivat helpottaa
verkkosivujen selaamistasi tallentamalla asetuksesi, jotta voimme käyttää niitä seuraavan vierailusi
parantamiseksi.
Yksi evästeiden tarkoituksista on yksinkertaistaa verkkosivuston käyttöä. Evästeet voivat esimerkiksi tallentaa
käyttäjän sisäänkirjautumistiedot, jotta hänen ei tarvitse kirjautua sisään joka kerta.
Evästeet voivat olla joko pysyviä, tilapäisiä tai istuntokohtaisia. Pysyvä eväste säilyttää käyttäjän tiettyä
verkkosivustoa koskevat asetukset, jotta niitä voidaan käyttää tulevissa verkkosivustolla vierailuissa, ja ne
säilyvät voimassa määriteltyyn päättymispäivään asti (jollei käyttäjä poista niitä ennen päättymispäivää).
Tilapäisen evästeen voimassaolo taas päättyy käyttäjän istunnon päättyessä, kun verkkoselain suljetaan.
Evästeitä käytetään myös tilastollisiin ja markkinointiin liittyviin tarkoituksiin verkkosivuston käyttötapojen
määrittelemiseksi. Nämä evästeet ovat joko meidän tai kolmansien osapuolien (esim.
mainontakumppaneiden) toimittamia. Emme voi hallita mainostajien evästeitä, mutta sallimme mainostajien
käyttää niitä tällä verkkosivustolla, jotta voimme helpottaa kohdennettua mainontaa ja seurata
tiettyjen
tuotteiden
ostamiseen
tai
esimerkiksi
lomia
tai
harrastuksia
koskeviin
mielenkiinnonkohteisiin liittyviä toistuvia malleja. Näiden evästeiden avulla käyttäjälle näytetään
kohdennetusti mainoksia hänen aiempien verkko-ostostensa perusteella.
Ensimmäisen osapuolen evästeet ovat meidän asettamiamme. Kolmannen osapuolen evästeet ovat muiden
organisaatioiden asettamia. Tällä verkkosivustolla käytetään sekä ensimmäisen osapuolen että kolmannen
osapuolen evästeitä. Jäljempänä olevassa kohdassa kerrotaan lisätietoja ensimmäisen ja kolmannen
osapuolen evästeistä ja erityisesti markkinointi- ja analytiikkaevästeistä.


Google Analytics: Käytämme Google Analytics -palvelua, jotta voimme saada paremman käsityksen
siitä, miten vierailijat käyttävät tätä verkkosivustoa ja jotta voimme helpottaa
mielenkiinnonkohteisiin perustuvaa markkinointia Google-tilisi ja muiden käyttämiesi laitteiden
perusteella. Google siirtää ja tallentaa Google Analytics -evästeen luomat tiedot tämän
verkkosivuston käytöstäsi. Jos et halua, että toimintaasi tällä verkkosivustolla seurataan Google
Analytics
-palvelun
avulla,
voit
kieltäytyä
siitä
seuraavan
linkin
välityksellä:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.



Pikselit, jäljitteet: Me tai kolmannen osapuolen mainospalvelimet, mukaan lukien Facebook,
voimme käyttää tällä verkkosivustolla evästeitä tai näkymättömiä pikseleitä tai jäljitteitä, jotka
laskevat, kuinka monta kertaa käyttäjät vierailevat tietyillä sivuilla tai jotka suorittavat tiettyjä

toimintoja tietojen keräämiseksi tai vastaanottamiseksi tältä verkkosivustolta tai muualta
internetistä. Voimme käyttää näitä tietoja markkinointiohjelmiemme ja sisältömme parantamiseksi
ja mainonnan kohdentamiseksi tällä verkkosivustolla ja/tai muilla sivustoilla.


Internet-pohjainen mainonta: Voimme käyttää kolmansien osapuolien mainontayrityksiä, jotta
voimme näyttää sinulle mainoksia sinua mahdollisesti kiinnostavista tuotteista ja palveluista, kun
käytät palvelujamme ja muita verkkosivustoja, sovelluksia tai verkkopalveluja, niiden tietojen
perusteella, joita olemme saaneet, kun olet käyttänyt millä tahansa laitteellasi palveluitamme ja
muita verkkosivustoja, sovelluksia tai palveluja, sekä kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen
pohjalta. Tätä tarkoitusta varten nämä yritykset voivat asettaa selaimeesi tai tunnistaa selaimestasi
yksilöllisen evästeen (mukaan lukien edellä kuvailtujen pikselitagien käyttö). Ne voivat käyttää näitä
tekniikoita ja verkossa suorittamistasi toimista keräämiään tietoja tunnistaakseen sinut
käyttämilläsi laitteilla, kuten matkapuhelimella ja kannettavalla tietokoneella. Jos haluat lisätietoja
tästä käytännöstä ja evästeiden kieltämisestä tämän tietosuojaselosteen lukemista varten
käyttämäsi laitteen tietokone- tai mobiiliselaimessa, vieraile osoitteessa www.aboutads.info.
Lisätietoja evästeiden kieltämisestä mobiilisovelluksissa on osoitteessa www.networkadvertising.org.
Voit myös asettaa kiellon Twitterissä avaamalla tilisi yksityisyysasetukset ja poistamalla merkinnän
ruudusta, joka sallii mainosten kohdentamisen mainoskumppaneiden jakamien tietojen
perusteella.



Älä seuraa -signaalit: Tällä hetkellä emme vastaa selaimen lähettämiin Älä seuraa -signaaleihin, sillä
odotamme asianosaisten ja muiden kehittämiä standardeja siitä, miten tällaisia signaaleja tulisi
tulkita. Kolmannet osapuolet palveluntarjoajamme mukaan luettuina voivat kerätä tietoja
toimistasi verkossa eri aikoina ja eri verkkosivustoissa myös silloin, kun vierailet
verkkosivustollamme. Lisätietoja siitä, miten voit käyttää valinnanvapauttasi liittyen tietojen
keräämiseen verkossa eri aikoina ja kolmansien osapuolten verkkosivustoilla tai verkkopalveluissa
suorittamistasi toimista, saat osoitteesta www.aboutads.info ja www.networkadvertising.org.

Miten evästeemme on luokiteltu?
Luokittelemme verkkosivustollamme käyttämämme evästeet Yhdistyneen kuningaskunnan kauppakamarin
evästeoppaan mukaisesti seuraavalla tavalla:
Tämän verkkosivuston alustan toiminnan kannalta ehdottoman tarpeelliset tai oleelliset evästeet. Nämä evästeet ovat oleellisen
tärkeitä, jotta käyttäjät voivat liikkua tämän verkkosivuston osiosta toiseen ja käyttää sen toimintoja.
Suorituskykyä koskevat evästeet, jotka keräävät tietoja käyttäjien selaustavoista, kuten siitä, millä sivuilla käyttäjät vierailevat
useimmin. Ne tunnistavat, miten käyttäjät hyödyntävät verkkosivustomme interaktiivisia toimintoja, ja selvittävät, millä sivuilla käyttäjät
viipyvät pidempään, mitä sivuja ei usein käytetä, mitkä sivut latautuvat hitaasti, millä sivuilla käyttäjät yleensä vierailevat ja missä
järjestyksessä. Kaikki tämä auttaa verkkosivustomme kehittämisessä ja sivujen käyttäjäystävällisyyden parantamisessa, kun käyttäjä
palaa niille uudelleen vastaisuudessa.
Toimivuuteen liittyvät evästeet, joiden avulla tämä verkkosivusto voi muistaa tekemäsi valinnat.

Yleisiä tietoja evästeistä ja niiden estämisestä selaimessasi löydät osoitteesta www.allaboutcookies.org . Ota meihin
yhteyttä (ks. kohta 5), jos sinulla on kysyttävää tällä verkkosivustolla käytetyistä evästeistä.
Evästeen tyyppi
ja luokka

Evästeen tarkoitus

Oleellinen

Oleellinen keskeisessä asemassa oleville osto-

Istuntokohtainen,

Pieni – vain kirjautumiseen

verkkosivuston

ja varaustoiminnoille – ensisijaisesti

ensimmäisen

liittyvät tekniset tiedot,

toiminnalle

navigointitilan ja varaustietojen ylläpitämiseksi

osapuolen eväste

transaktiovaatimukset.

(oleellinen &

selausistunnon aikana. Ilman tätä evästettä

toimivuus)

varausprosessi ei toimi tällä verkkosivustolla.

Verkkosivuston

Tukee ydintoimintoja hauissa, transaktioissa ja

Pysyvä, perustuu

Pieni – ei-henkilökohtainen.

toimivuutta tukeva

varaustoiminnoissa (ks. ylempää).

oletusarvoiseen

(toimivuus)

Evästeen elinkaari: Vaikutus yksityisyyteen
pysyvä vai
(pieni/keskinkertainen/suuri)
istuntokohtainen
eväste?
Ensimmäisen vai
kolmannen
osapuolen eväste?

selaimen evästeen
päättymisaikaan,
ensimmäisen
osapuolen eväste

Navigointianalytiikka Käyttäjän tämän verkkosivuston käytön arviointi

Pysyvä, perustuu

Keskinkertainen – ei-

(suorituskyky)

oletusarvoiseen

henkilökohtainen.

ja raporttien laatiminen käyttäjien toiminnasta.

Kolmas osapuoli (esimerkiksi Omniture) tallentaa selaimen evästeen
evästeen keräämät tiedot. Se voi paljastaa tiedot päättymisaikaan,
kolmannelle osapuolelle lain niin vaatiessa, tai

ensimmäisen ja

kun kyseiset kolmannet osapuolet käsittelevät

kolmannen osapuolen

tietoja esimerkiksi Omnituren puolesta. Kerättyä

eväste

tietoa käytetään tämän verkkosivuston
suorituskyvyn hallinnassa ja suunnittelussa.

Koskeeko tämä käytäntö linkitettyjä verkkosivustoja?
Verkkosivustomme voivat sisältää linkkejä muille sivustoille. Tämä evästeseloste liittyy ainoastaan tähän
verkkosivustoon, joten siirtyessäsi linkin kautta muille sivustoille sinun on luettava kyseisten sivustojen
evästekäytännöt.

Miten päivitämme tätä evästeselostetta?
Evästeselosteemme tarkistetaan säännöllisin väliajoin, ja ilmoitamme kaikista päivityksistä verkkosivustollamme.

Kenelle voin esittää kysymyksiä tästä evästeselosteesta?
Pyydämme ottamaan meihin yhteyttä, jos sinulla on kysymyksiä liittyen evästeselosteeseemme tai hallussamme
oleviin sinua koskeviin tietoihin.
Sähköpostiosoite: cookiepolicyuk@rci.com
Vieraile verkossa seuraavalla sivulla: Ota yhteyttä
Voit myös kirjoittaa meille osoitteeseen RCI Europe Customer Service, Ground Floor, Western Unit, Blackrock
Business Park, Bessboro Road, Blackrock, Cork, Ireland T12 N972.

