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SIGNCIRCLE OY 

Evästepolitiikka 

Johdanto 

SignCircle on sitoutunut suojaamaan yksityisyyttäsi. Tavoitteenamme on tarjota luotettavia toimialan 
parhaita tuotteita ja palveluita, jotta sinä voit keskittyä luomaan merkityksellisiä yhteyksiä toisiin 
ihmisiin. Yksityisyyden periaatteenamme on kertoa tiedonkäsittelyn tavoistamme selkeästi. Siksi 
olemme yrittäneet pitää juridisen ja teknisen sanaston minimissä. 

Tässä Evästepolitiikassa selitetään, mitä evästeet ovat, minkälaisia evästeitä sijoitamme laitteeseesi, 
kun vierailet sivuillamme ja miten käytämme niitä. 

Evästepolitiikassa ei kuvata henkilötietojen käsittelyä yleisesti. Lisätietoja siitä, miten käsittelemme 
henkilötietojasi, on tietosuojakäytännössämme täällä. 

Mitä ovat evästeet? 

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita lähetetään selaimeesi tai laitteen muistiin ja luetaan sieltä. 
Eväste sisältää yleensä sen toimialueen (internetosoitteen) nimen, josta eväste on peräisin, evästeen 
käyttöiän (eli milloin sen voimassaolo päättyy) ja satunnaisesti luodun yksilöllisen numeron tai 
vastaavan tunnisteen. Eväste voi myös sisältää tietoja laitteestasi, kuten käyttäjäasetuksia, 
selaushistoriaa ja tietoja toiminnastasi palvelujamme käyttäessäsi. 

Onko evästeissä eri tyyppejä? 

Ensimmäisen ja kolmannen osapuolen evästeet 

Evästeet jaetaan ensimmäisen ja kolmannen osapuolen evästeisiin. Ensimmäisen osapuolen 
evästeet ovat sellaisia, jotka me olemme sijoittaneet laitteeseesi. Käytämme ensimmäisen 
osapuolen evästeitä esimerkiksi mukauttamaan sivustomme selaimesi kieliasetusten mukaiseksi ja 
auttamaan meitä ymmärtämään paremmin sivustomme käyttöä. Kolmannen osapuolen evästeiden 
sijoittamisesta laitteeseesi vastaavat kumppanimme ja palveluntarjoajamme. Käytämme kolmannen 
osapuolen evästeitä esimerkiksi mittaamaan käyttäjien määrää sivuillamme sekä auttamaan sinua 
jakamaan sisältöä eri sosiaalisen median alustoilla. 

Istuntokohtaiset ja pysyvät evästeet 

Evästeet jaetaan istuntokohtaisiin ja pysyviin evästeisiin. Istuntokohtaiset evästeet ovat voimassa 
vain siihen asti, kun suljet selaimesi. Käytämme istuntokohtaisia evästeitä moniin tarkoituksiin, kuten 
lisätietojen keräämiseen sivustomme käytöstä yhdessä selainistunnossa, sekä auttaaksemme sinua 
käyttämään sivustoamme tehokkaammin. Pysyvät evästeet ovat pitkäikäisempiä. Niitä ei poisteta 
automaattisesti, kun suljet selaimen. Tämän tyyppisiä evästeitä käytetään pääasiassa siihen, että voit 
kirjautua sivustollemme nopeasti uudelleen, sekä analytiikkaan. 

Entä muut seurantateknologiat, kuten kuten verkkojäljitteet? 

Vastaaviin tarkoituksiin käytetään myös muita teknologioita, kuten verkkojäljitteitä (joita kutsutaan 
myös pikselitunnisteiksi tai läpinäkyviksi gifeiksi), seuranta-URL:eja tai SDK:ita (Software 
Development Kit). Verkkojäljitteet ovat pieniä grafiikkatiedostoja, jotka sisältävät yksilöllisen 
tunnuksen. Sen avulla voimme tunnistaa, kun joku on käyttänyt palveluamme tai avannut hänelle 
lähettämämme sähköpostiviestin. Seuranta-URL-osoitteet ovat generoituja linkkejä. Ne auttavat 

https://www.signcircle.fi/tietosuoja-ja-kayttoehdot
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meitä ymmärtämään, mistä liikenne sivuillemme tulee. SDK:t ovat pieniä sovelluksissa olevia 
koodinpätkiä. Ne toimivat kuten evästeet ja verkkojäljitteet. 

Yksinkertaisuuden vuoksi kutsumme tässä Evästepolitiikassa näitä kaikkia teknologioita nimellä 
”evästeet”. 

Mihin käytämme evästeitä? 

Kuten useimmat verkkopalvelujen palveluntarjoajat, käytämme evästeitä tuottamaan, varmistamaan 
ja parantamaan palvelujamme. Tämä sisältää mm. sinun valintojesi muistamisen, sinun 
tunnistamisesi, kun vierailet sivustolla sekä mainosten henkilökohtaistamisen ja räätälöinnin sinun 
mielenkiintosi kohteiden mukaisesti. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi saatamme yhdistää 
evästeiden tietoa muuhun hallussamme olevaan henkilökohtaiseen tietoon sinusta. 

Kun käyt sivustollamme, saatamme asettaa seuraavan tyyppisiä evästeitä laitteeseesi: 

Evästeen tyyppi Kuvaus 

Sivuston 
välttämättömät 
evästeet 

Nämä evästeet ovat välttämättömiä, jotta voimme tuottaa sinulle palveluja 
verkkosivustomme kautta sekä että voit käyttää Palvelun toimintoja. 
Tällainen on mm. pääsy kirjautumisen vaativalle alueelle. 

Analytiikkaevästeet 

Nämä evästeet auttavat meitä ymmärtämään, miten sivustoamme käytetään, 
miten tehokkaita markkinointikampanjamme ovat, sekä auttamaan meitä 
muokkaamaan ja parantamaan sivustojamme sinun tarpeisiisi. 

Mainosevästeet 

Näitä evästeitä käytetään tekemään mainosviesteistä sinulle 
kiinnostavampia. Niiden tehtävänä on mm. estää saman mainoksen 
toistumista jatkuvasti ja varmistaa, että mainokset näkyvät oikein 
mainostajille. Ne valitsevat mainokset mielenkiinnon kohteittesi perusteella 
ja mittaavat mainosten näyttökertoja ja niiden toimivuutta, kuten sitä, kuinka 
monta ihmistä napsautti mainosta. 

Sosiaalisten 
verkostojen evästeet 

Näitä evästeitä käytetään, jotta voisit jakaa mielenkiintoisia sivuja ja sisältöä 
kolmannen osapuolen sosiaalisissa verkostoissa ja muilla sivustoilla. Näitä 
evästeitä voidaan käyttää myös mainostarkoituksiin. 

Miten evästeitä voi hallita? 

Voit käyttää useita evästeiden hallinnan vaihtoehtoja. Huomioithan, että evästeasetuksiin tekemäsi 
muutokset voivat tehdä sivustomme käytöstä vähemmän toimivaa. Joissakin tapauksissa on myös 
mahdollista, että et voi käyttää sivustoamme tai sen osia muutosten jälkeen. 

Selaimen ja laitteen asetukset 

Joissakin selaimissa on asetuksia, joiden avulla voit hallita tai hylätä evästeitä tai saada ilmoituksen, 
kun eväste asetetaan tietokoneeseesi. Evästeiden hallintatapa vaihtelee internetselaimen mukaan. 
Voit tarkistaa vaiheet selaimesi ohjevalikosta. 
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Voit myös ehkä palauttaa laitetunnisteet aktivoimalla tietyn asetuksen mobiililaitteessasi. 
Laitetunnisteiden hallintamenettely on erilaista laitteesta riippuen. Voit tarkistaa vaiheet laitteesi 
asetus- tai ohjevalikosta. 

Aihepiirimainonnan työkalut 

Voit estää osallistuvien yritysten aihepiirimainonnan käyttäen seuraavia palveluja: Digital Advertising 
Alliance, Interactive Digital Advertising Alliance tai Appchoices (vain sovellukset). 

Aihepiirimainonnan estäminen ei tarkoita, että et enää näe mainoksia. Se tarkoittaa ainoastaan, että 
et näe sinulle henkilökohtaisesti kohdistettua mainontaa sellaisilta yrityksiltä, jotka osallistuvat näihin 
ohjelmiin. Lisäksi, jos poistat laitteesi evästeet aihepiirimainonnan estämisen jälkeen, sinun on 
tehtävä toimenpide uudelleen. 

Sosiaaliset evästeet 

Osa sivustomme ominaisuuksista käyttää sosiaalisen median integrointeja (esim. Twitter™ ”Jaa 
Twitterissä” tai LinkedIn™ ”in” -painikkeet). Näillä varmistetaan, että voit jakaa sisältöä sosiaaliseen 
mediaan. Riippuen sosiaalisen median tilisi asetuksista saatamme saada automaattisesti tietoja 
sosiaalisen median alustalta, kun käytät alustan painiketta sivustollamme. 

Saat lisätietoja sosiaalisen median evästeistä tutustumalla kyseisen sosiaalisen median alustan 
evästepolitiikkaan ja tietosuojakäytäntöön. 

Adobe Flash Player™ Flash -evästeet 

Adobe Flash Player™ on sovellus, jolla voi tarkastella ja käyttää Flash-alustalla tehtyä dynaamista 
sisältöä. Flash (ja muut vastaavat ohjelmat) käyttävät evästeiden kaltaista tekniikkaa muistamaan 
parametrit, asetukset ja sisällön käyttöä. Adobe Flash Player hallitsee tietoja ja sinun valintojasi 
selaimen asetuksista irrallaan olevan käyttöliittymän kautta. 

Jos laitteesi näyttää Flash-alustalla tehtyä sisältöä, suosittelemme käyttämään Flash-evästeiden 
hallinnan välineitä osoitteessa https://www.adobe.com. 

Google™ -evästeet 

Mitä Google haluaa sinun tietävän Googlen tiedonkeruuteknologioista 

Google™ Maps API -evästeet 

Osa sivustostamme sekä osa SignCircle-palveluista edellyttävät Google™ Maps API -evästeitä. 
Tällaiset evästeet tallennetaan laitteeseesi. 

Kun selaat sivustoamme ja käytät Google™ Maps API -evästeitä käyttäviä palveluitamme, hyväksyt 
evästeiden tallentamisen ja tiedonkeruun laitteessasi, sekä Googlen pääsyn, käytön ja 
tiedonjakamisen kerätyn datan osalta. 

Google™ hallinnoi Google™ Maps API -evästeisiin liittyviä tietojasi ja valintojasi selaimen asetuksista 
erillisen käyttöliittymän kautta. Lisätietoja on 
osoitteessa https://www.google.com/policies/technologies/cookies/. 

 

http://optout.aboutads.info/?c=2#!/
http://optout.aboutads.info/?c=2#!/
http://www.youronlinechoices.eu/
http://youradchoices.com/appchoices
https://www.adobe.com/
https://www.google.com/policies/technologies/cookies/
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Google Analytics 

Käytämme Google Analyticsia. Se on Googlen palvelu, joka käyttää evästeitä ja muita tiedonkeruun 
teknologioita keräämään tietoja sivuston ja palvelujen käytöstä, jotta voimme raportoida 
verkkosivuston trendejä. 

Voit estää Google Analyticsin tiedonkeruun käymällä osoitteessa www.google.com/settings/ads tai 
lataamalla Google Analyticsin estävän selainlaajennuksen 
osoitteessa https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

Miten saat yhteyden meihin? 

Onko sinulla kysyttävää tästä Evästepolitiikasta? Saat meihin yhteyden seuraavasti: 

Jos asut Euroopan unionissa: 

Verkossa: täällä 

Postitse: 

SignCircle Oy 

Leinolankatu 58 B 3 

33580 Tampere 

Suomi 

http://www.google.com/settings/ads
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://www.signcircle.fi/
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