
Evästetiedote 

 

Eväste on pieni tiedosto, joka asetetaan tietokoneeseen tai muuhun laitteeseen (jäljempänä ”laite”), 

jonka avulla käytät verkkosivustoamme tai -sovellustamme. Evästeet auttavat analysoimaan 

verkkoliikennettä tai ilmoittavat, kun käyt tietyssä sivustossa. Evästeiden ansiosta verkkosovellukset 

voivat kohdella vierailijoita yksilöinä. Verkkosovellus voi mukauttaa toimintansa tarpeittesi ja 

mieltymyksiesi mukaan keräämällä ja muistamalla tietoja sinua kiinnostavista asioista. Evästettä ei voi 

käyttää laitteeseen tunkeutumiseen.  

 

1. Evästeiden käyttötarkoitus  

1.1. Ferratum käyttää evästeitä voidakseen ymmärtää sivustossamme käyvän henkilön 

(jäljempänä ”vierailija” tai ”sinä”) tarpeita ja näin tarjota hänelle parempaa palvelua. 

Evästeiden käyttötarkoitus:  

1.1.1. sisäinen kirjanpito ja tilastointi 

1.1.2. tuotteiden ja palvelujen parantaminen 

1.1.3. sivuston ja verkkosovelluksen turvallisuuden parantaminen, jotta sivustomme tutkiminen ja 

järjestelmiemme käyttö olisi turvallista 

1.1.4. parhaan mahdollisen käyttökokemuksen varmistaminen 

1.1.5. sinua kiinnostavien mainosten näyttäminen.  

 

2. Evästeluokat 

2.1. Verkkosivusto ja -sovellus käyttävät seuraavia evästeitä: 

2.1.1. Välttämättömät evästeet. Välttämättömät evästeet toimivat sivuston perusmuistina, johon 

tallennetaan vierailijan valitsemat asetukset. Ne ovat välttämättömiä sivuston ja sovelluksen 

toiminnalle, eikä vierailija voi poistaa niitä käytöstä. 

2.1.2. Suorituskyky- ja toimintoevästeet. Näitä evästeitä käytetään verkkosivuston ja -sovelluksen 

suorituskyvyn ja toimivuuden parantamiseen. Ilman näitä evästeitä jotkin toiminnot (kuten 

videot) eivät ehkä ole käytettävissä. 

2.1.3. Verkkoanalyysi- ja mukautusevästeet. Analyysi- ja mukautusevästeet seuraavat vierailijoiden 

toimintaa näiden selaimissa, jotta Ferratum voisi paremmin ymmärtää, miten 

verkkosivustoamme ja -sovellustamme käytetään. 

2.1.3.1. Google Analytics. Internet-sisältönsä optimoimiseksi Ferratum käyttää Google 

Analytics- ja Google Tag Manager -verkkoanalyysipalveluja. Näillä evästeillä kerätään 

tietoja siitä, miten vierailijat käyttävät verkkosivustoa ja -sovellusta. Näiden tietojen 

avulla Ferratum laatii raportteja ja parantaa verkkosivustoa ja -sovellusta. Evästeet 

keräävät tietoja siten, että kukaan ei ole suoraan tunnistettavissa. Tietoihin sisältyy 

verkkosivuston ja -sovelluksen vierailijoiden määrä sekä sivu, jolta he tulevat, ja sivut, 

joilla he käyvät. Lisätietoja löytyy täältä: 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245.  

Jos haluat estää sen, että Google Analytics seuraa sinua verkkosivustoissa, käy 

osoitteessa http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

2.1.3.2. Adjust. Verkkosovellus käyttää Adjust-tilastointi- ja analyysiteknologiaa. Kun vierailija 

käynnistää verkkosovelluksen, Adjust kerää asennus- ja tapahtumatietoja, kuten 

”sovellus ladattu iOS- tai Android-matkapuhelimesta”, jotta Ferratum voisi tietää, 

miten vierailijat käyttävät verkkosovellusta, sekä optimoida ja analysoida 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout


mobiilimainoskampanjoita.  

2.1.4. Markkinointievästeet. Markkinointievästeitä käytetään vierailijoiden näkemien mainosten 

muokkaamiseen verkkosivustossa ja -sovelluksessa heidän selaushistoriansa perusteella. 

Näistä evästeistä kerättyjen tietojen avulla Ferratum voi estää saman mainoksen näkymisen 

yhä uudestaan, muistaa vierailijoiden mainosmieltymykset ja määrittää, mitkä mainokset 

näkyvät selaimissa kävijän verkkotoiminnan perusteella. 

2.1.5. Yhteisöpalveluevästeet. Yhteisöpalveluevästeiden avulla käyttäjät voivat jakaa sisältöä 

sosiaalisessa mediassa ja auttaa muodostamaan yhteyksiä verkkosivuston ja kolmansien 

osapuolien jakamisalustojen välillä. 

2.1.5.1. Facebook-laajennukset on integroitu Ferratumin verkkosivustoon ja -sovellukseen. 

Facebook-laajennukset voi tunnistaa Facebook-logosta tai Tykkää-painikkeesta. 

Facebook-laajennusten kuvaus löytyy 

täältä: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Jos vierailet verkkosivustossa 

tai -sovelluksessa ja napsautat Facebook-laajennusta, selaimesi ja Facebook-palvelimen 

välille muodostuu suora yhteys. Näin Facebook saa tiedon siitä, että IP-osoitteestasi on 

käyty verkkosivustossa tai -sovelluksessa. Jos napsautat Facebookin Tykkää-painiketta 

ollessasi kirjautuneena Facebook-tilillesi, voit yhdistää verkkosivujen sisällön 

Facebook-profiiliisi. Näin Facebook voi yhdistää verkkosivustoon tai -sovellukseen 

tekemäsi vierailun käyttäjätiliisi. Ferratum ei saa mitään tietoja siirrettyjen tietojen 

sisällöstä ja siitä, miten Facebook käyttää tietoja. Tästä on lisätietoja Facebookin 

tietokäytännössä osoitteessa http://facebook.com/policy.php. 

2.1.5.2. Twitter-palvelun toiminnot on integroitu Ferratumin verkkosivustoon ja -sovellukseen. 

Kun käytät Twitteriä ja uudelleentviittaustoimintoa, vierailemasi sivustot linkittyvät 

Twitter-tiliisi ja niistä kerrotaan muille käyttäjille. Tiedot välitetään siten myös 

Twitteriin. Ferratum ei saa mitään tietoja siirrettyjen tietojen sisällöstä ja siitä, miten 

Twitter käyttää tietoja. Tästä on lisätietoja Twitterin Facebookin tietokäytännössä 

osoitteessa http://twitter.com/privacy. 

2.1.5.3. Instagram-palvelun toiminnot on integroitu Ferratumin verkkosivustoon ja -

sovellukseen. Jos olet kirjautunut Instagram-tiliisi, voit yhdistää verkkosivujen sisällön 

Instagram-profiiliisi napsauttamalla Instagram-painiketta. Näin Instagram voi yhdistää 

verkkosivustoon tekemäsi vierailun käyttäjätiliisi. Ferratum ei saa mitään tietoja 

siirrettyjen tietojen sisällöstä ja siitä, miten Instagram käyttää tietoja. Tästä on 

lisätietoja Twitterin Facebookin tietokäytännössä 

osoitteessa http://instagram.com/about/legal/privacy/. 

2.1.5.4. Salesforce Live Agent on Salesforce.comin tarjoama keskustelupalvelu. Salesforce Live 

Agent -palvelun avulla Ferratum yhdistää verkkosivustossa tai -sovelluksessa 

vierailevat henkilöt Ferratumin asiakastukikeskukseen. Lisätietoja on Salesforcen 

tietokäytännössä 

osoitteessa https://www.salesforce.com/company/privacy/full_privacy.jsp.  

 

3. Viittaukset muihin sivustoihin 

3.1. Verkkosivusto ja -sovellus voivat sisältää viittauksia muihin sivustoihin, jotka käyttävät omia 

evästeitään omien tieto- ja evästekäytäntöjensä mukaisesti. Ferratum suosittelee, että 

tutustut kaikkiin näihin käytäntöihin, koska Ferratum ei ota mitään vastuuta niistä. Emme 

pysty vaikuttamaan muiden sivustojen jättämiin evästeisiin siinäkään tapauksessa, että siirryt 
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kyseisiin sivustoihin meidän sivustostamme. 

 

4. Evästeiden voimassaoloaika 

4.1. Kaikki Ferratumin käyttämät istuntoevästeet keräävät tietoja vain yksittäisistä 

selausistunnoista, joten ne ovat väliaikaisia ja vanhenevat, kun käyttäjä poistuu sivustosta tai 

poistaa verkkoselaimen käytöstä.  

4.2. Kaikki Ferratumin käyttämät pysyvät evästeet tallentuvat tekstitiedostoina vierailijan 

laitteeseen ja pysyvät voimassa yhden vuoden ajan tai siihen asti, kun vierailija poistaa ne 

manuaalisesti.  

 
5. Evästeiden hallinta 

5.1. Voit hyväksyä tai estää useimmat verkkosivustomme ja -sovelluksemme evästeet. 

Käyttäessäsi sivustoa ja sovelluksia ensimmäistä kertaa sinulta pyydetään nimenomaista 

suostumustasi. Ferratum tallentaa suostumuksesi ja asetuksesi evästekäytäntöömme ja 

pyytää suostumusta uudelleen 12 kuukauden välein varmistaakseen, että vierailijat pysyvät 

ajan tasalla eväste- ja tietosuojakäytäntöjemme muutoksista. Sinulla on myös oikeus 

tarkastella, muokata tai poistaa evästeiden välittämiä henkilötietoja. Välttämättömiä 

evästeitä ja tietoturvaevästeitä ei voi estää, koska verkkosivuston ja -sovelluksen toiminta 

edellyttää niitä ja koska ne turvaavat palvelujemme toiminnan ja takaavat 

käyttökokemuksesi. 

5.2. Monet käytetyistä evästeistä voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä myös selaimen 

kautta. Jos haluat poistaa evästeet käytöstä selaimen kautta, noudata ohjeita, jotka yleensä 

löytyvät selaimesi Ohje-, Työkalut- tai Muokkaa-valikosta. Huomaa, että evästeen tai 

evästeluokan poistaminen käytöstä ei poista evästettä selaimestasi, ellet poista sitä 

manuaalisesti selaimesi avulla. Verkkosivustoissa http://www.aboutads.info/choices, 

http://www.youronlinechoices.eu/ ja http://www.allaboutcookies.org on kattavat tiedot 

erityisasetusten määrittämisestä monissa eri selaimissa.  

 


