Boatlife.fi eväste käytännöt
Varmistaaksemme verkkosivumme toimivuuden, meidän täytyy joskus tallentaa
pieni tiedosto laitteellesi. Suurinosa verkkosivuista tekee samoin.
Mikä on eväste?
Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallentuu laitteelle (tietokone, älypuhelin, tabletti
tms.), jolla käyttäjä vierailee verkkosivuilla. Eväste antaa verkkosivujen muistaa
käyttäjän toiminnot ja suosimat asetukset. Evästeet auttavat meitä samaan tietoa
siitä, mikä kiinnostaa asiakkaitamme sivuillamme eniten ja siten palvelemaan
asiakkaitamme entistä paremmin.
Keräämme verkkosivustomme kautta tietoa kävijöistä ja asiakkaista vain sisäisiin
tarkoituksiin tai tuotteiden ja palveluiden toimittamiseen liittyen. Evästeitä
käytetään verkkosivujen toimivuuden parantamiseksi, keräämällä tietoa sivujen
toimivuudesta ja miten sivuja on käytetty. Evästeitä käytetään myös muistamaan
verkkosivuillamme suosimasi tuotteet, palvelut tai informaatio.
Evästeen käyttöä ei liitetä asiakkaan nimeen-, sähköpostiin- tai muihin
henkilökohtaisiin tietoihin. Lisää evästeistä ja niiden keräämisestä alla. Keräämme
myös asiakkaan antamia tietoja asiakasrekisteriimme. Lue lisää
asiakasteristeristämmä tästä.
Kolmansien osapuolien evästeet sivuillamme
Verkkosivuillamme voi olla kolmansien osapuolien evästeitä, kuten asiakkasarvionti
yhtiöiden tai kommunikointi yhtiöiden asettamia evästeitä. Verkkosivustomme antaa
näiden evästeiden toimia evästeessä mainitun ajan, sekä kerätä tietoja laitteiden
selaimista jotka selaavat verkkosivuamme. Kolmansien osapuolien asia ja
evästeidenkäyttö ovat näiden kolmansien osapuolien yksityisyydensuojan alaisia.
Boatlife.fi informoi evästeistä joista se on tietoinen ja verkkosivun käyttäjän
vastuulla on tehdä valinta mitä evästeitä saa hänen selaimessaan käyttää.
Esimerkkejä edellämainittujen kolmansien osapuolien toimintatavoista
Verkkosivuillamme voi olla kolmansien osapuolien sovelluksia, jotka antavat
asiakkaan jakaa sisältöä toisille ihmisille tai antaa toisten ihmisten lukea asiakkaan
antama arvio tai mielipide sivustollamme olevasta sisällöstä. Tämä on erityisti “jaa”
tai “tykkää” painikkeiden tapauksissa, jotka tulevat sosiaalisista kanavista, mutta ei
ole rajattu seuraaviin esimerkkeihin, Faceook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube
jne. Sosiaalinen kanava joka tarjoaa kyseisen painikkeen voi todennäköisesti
tunnistaa käyttäjän tämän vuoksi, vaikka asiakas ei olisi käyttänytkään kyseistä
painiketta selailun aikana. Tunnistamiseen saattaa riittä se, että käyttäjä on ollut
kirjautuneena samalle sosiaaliselle kanavalle laitteellaan selailun aikana. Boatlife.fi ei
ole vastuussa sosiaalisten kanavien käyttämistä prosesseista, eikä näiden keräämistä
tiedoista asiakkaan selailusta verkkosivuillamme. Boatlife.fi kehoittaa asiakkaitaan

tutustumaan sosiaalisten kanavien yksityisyydensuojaan ja asiakastiedon keruu
tapoihin, sekä niiden käyttötarkoituksiin.
Evästeet
Boatlife.fi verkkosivuilla käytetään istuntokohtaisia ja pysyviä evästeitä.
Istuntokohtaiset evästeet vanhentuvat, kun käyttäjä sulkee selaimen. Pysyvät
evästeet tallentuvat pidemmäksi ajaksi. Voit katsoa selaimesi asetuksista mitä
evästeitä laitteellesi on tallennettu ja milloin ne vanhenevat.
Boatlife.fi sivuilla käytetyt evästeet
__utma, __utmb, __utmc, __utmz, __utmli,_ga,_gid,_gat_gtag_
Tarkoitus: Operaatio ja optimointi
Sivu: Google Analytics
Nämä evästeet keräävät tietoja verkkosivujen liikenteestä. Tietoja käytetään sivujen
toiminnan parantamiseen.
datr, reg_fb_gate, locale, reg_fb_ref, wd, act, _e_0QhS_0, _e_0QhS_1, c_user,
csm, fr, lu, s, xs
Tarkoitus: Markkinointi – anonyymiä seurantaa verkkosivuilla
Sivu: Facebook
Facebook käyttää evästeitä henkilökohtaisemman palvelun takaamiseksi, sekä
suojatakseen sinua ja Facebookia haittaohjelmilta.
Suostumus evästeiden käyttöön
Boatlife.fi käyttää evästeitä Boatlife.fi verkkosivuilla yllä mainituin tavoin. Jatkaessasi
sivujen käyttöä, annat luvan tallentaa evästeitä laitteillesi vieraillessasi Boatlife.fi
verkkosivustolla.
Mikäli et halua antaa suostumusta evästeiden käyttöön, voit poistaa tallennetut
evästeet selaimesi asetuksista. Evästeiden poistosta lisätietoja alla.
Evästeiden kieltäminen tai poistaminen
Voit hallita ja poistaa evästeitä kuten haluat. Voit poistaa evästeet selaimesi
asetuksista ja muuttaa selaimesi asetukset myös estämään evästeiden tallennuksen
myös. Huomio kuitenkin, että jos estät evästeiden käytön, voit joutua manuaalisesti
syöttämään suosimasi asetukset ja antamaan tietosi uudeelleen joka kerta kun
vierailet verkkosivuillamme. Evästeiden käytön kieltäminen saattaa myös johtaa
siihen, että jotkin palvelut ja ominaisuudet eivät ehkä ole saatavilla.
Alla linkkejä evästeiden poistoon eri selaimista
Internet Explorer

http://windows.microsoft.com/fi-fi/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=i
e-11
Firefox
http://support.mozilla.org/fi/kb/poista-evasteet-poistaaksesi-verkkosivujen-tietoj
a?redirectlocale=en-US&redirectslug=Deleting+cookies
Google Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fi
Safari
https://support.apple.com/en-us/HT201265
Tai Mac
https://support.apple.com/en-ph/guide/safari/sfri11471/mac
Opera
https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/#clearBrowsin
gData

Verkkosivujen julkinen yksityisyydensuoja
Kaikkien eurooppalaisten verkkosivujen täytyy tiedottaa kuluttajia sivuillaan
käyttämistä evästeistä.
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