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Evästeitä,

vastaavia

teknologioita

ja

lokitiedostoja

koskeva

tietosuojailmoitus

(”Evästekäytäntö”)
Tätä evästekäytäntöä sovelletaan verkkosivustoillamme verkkopaneelijäseniin (”Portaalit”) ja
verkkokyselyihimme (”kyselyt”). Käytämme evästeitä ja vastaavia teknologioita ja pidämme lokia
palvelimillemme tulleista Internet-kyselyistä alla olevan mukaisesti.
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Tietoja evästeistä, vastaavista teknologioista ja
lokitiedostoista

Viittaamme evästeisiin, paikalliseen tallennustilaan, kuvavarmennukseen (captcha) ja digitaalisiin
sormenjälkiin, kuten selitetty tässä kohdassa, yhteisesti termillä ”evästeet ja vastaavat teknologiat”.

1.1

Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka asennetaan tietokoneellesi tai mobiililaitteellesi, kun
käytät verkkosivustoja. ”Ensimmäisen osapuolen” evästeet ovat kulloinkin vierailemasi
verkkosivuston asettamia evästeitä. ”Kolmannen osapuolen” evästeet ovat muiden kuin
vierailemiesi verkkosivustojen verkkotunnusten asettamia evästeitä.
Voivatko verkkosivustojen käyttäjät estää evästeitä?
Kyllä, kaikki evästeet on mahdollista estää selaimen yksityisyysasetuksia muokkaamalla. Tällä voi
kuitenkin olla merkittävä vaikutus selauskokemukseen, sillä tämän jälkeen monet verkkosivustot
eivät välttämättä toimi kunnolla. Joissakin selaimissa kaikki evästeet on mahdollista poistaa
selaimen sulkemisen yhteydessä. Tämä vaihtoehto poistaa kuitenkin myös pysyvät evästeet, jotka
ovat voineet tallentaa henkilökohtaisesti asettamasi asetukset säännöllisesti vierailemillesi
verkkosivustoille. Käyttäjien on kuitenkin mahdollista säilyttää haluamansa evästeet, sillä
selaimessasi voi olla mahdollisuus valita, mitkä verkkosivustot saavat aina tai eivät milloinkaan
asettaa evästeitä.

1.2

Mikä on paikallinen tallennustila?

Kuten evästeiden, myös paikallinen tallennustila -teknologian avulla verkkosivustot voivat
tallentaa tietoja tietokoneelle tai mobiililaitteelle. Paikallinen tallennustila on tyypillisesti pysyvä, ja
toisin kuin evästeiden kohdalla, paikallisessa tallennustilassa olevaa tietoa ei automaattisesti siirretä
internetin välityksellä aina, kun tiedot tallentaneella verkkosivustolla vieraillaan.

1.3

Mitä ovat kuvavarmennukset (Captcha)?

Kuvavarmennus tai Captcha (lyhenne, joka tarkoittaa ”Täysin automatisoitu julkinen Turingin testi,
jolla pyritään erottamaan ihminen tietokoneesta”) on verkkosivusto-widget, joka vaatii
verkkosivustolla kävijöiltä jonkinlaista vuorovaikutusta, jonka avulla todelliset käyttäjät voidaan
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erottaa tietokoneohjelmista (botit), jotka suorittavat tiettyjä toimintoja, esim. täyttävät
verkkolomakkeita, automaattisesti.

1.4

Mitä ovat lokitiedot?

Lokitiedoilla tarkoitetaan verkko-operaattoreiden verkkovierailuista palvelimilleen tallentamia verkkoja laitetietoja.

1.5

Mikä on digitaalinen sormenjälki?

Digitaalinen sormenjälki tarkoittaa ainutlaatuista tunnistetta, joka on johdettu sellaisen liitetyn
laitteen ja/tai verkkoselaimen eri ominaisuuksista, jolla vierailet verkkosivustolla.
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Miten käytämme evästeitä, vastaavia teknologioita ja
lokitiedostoja?

2.1

Aivan välttämättömät evästeet ja lokitiedostojen, evästeiden ja vastaavien
teknologioiden käyttö oikeutetun etumme mukaisiin tarkoituksiin

Käytämme kyselyissämme evästeitä ja vastaavia teknologioita ja pidämme lokia palvelimillemme
tulleista internet-kyselyistä tämän evästekäytännön mukaisesti. Teemme niin…
 siinä määrin kuin se on tarpeen portaalien ja kyselyjen toimivuuden ja turvallisuuden kannalta,
 laadunvarmistustarkoituksiin suojellaksemme oikeutettuja etujamme markkinatutkimusten
tarjoajana ja verkkosivuston ylläpitäjänä, erityisesti havaitaksemme ja estääksemme roskapostin,
väärinkäytökset ja petokset, kuten kyselyjen automaattisen täytön tai toistuvan osallistumisen
kyselyyn, seurataksemme omien mainoskampanjoidemme toimivuutta sen suhteen, kuinka hyvin
ne tuovat osallistujia markkinatutkimushankkeisiin verkossa,
 portaalin ja kyselyiden suorituskyvyn optimointitarkoituksiin.

2.1.1 Laadunvarmistus verkkokyselyillä
Tallennamme evästeet ja paikallisen tallennustilan tiedot GfK:n verkkotunnuksista (mukaan lukien
muut kuin kyselyn verkkotunnukset ja aliverkkotunnukset) laitteellesi, joka sisältää satunnaisia
yksilöllisiä tunnisteita. Vertaamme sitten kyselyyn kirjauduttaessa tallennettuja arvoja olemassa
oleviin merkintöihin selvittääksemme, kirjauduttiinko kyselyyn ja tehtiinkö se aikaisemmin samalta
laitteelta. Asettamamme evästeet tallennetaan enintään kahden vuoden ajaksi, ellet poista niitä
manuaalisesti. Paikallisessa tallennustilassa olevat tiedot ovat pysyviä. Voit poistaa ne
manuaalisesti.

2.1.2 Portaalien suorituskyvyn optimoiminen
Käytämme portaaleissamme Matomon – tietosuojaan tarkoitettu verkkoanalytiikkatyökalu –
suorituskykyevästeitä ymmärtääksemme paremmin, miten ihmiset käyttävät niitä, mikä auttaa meitä
jatkuvasti parantamaan yleistä käytettävyyttä. Matomon keräämiä tietoja, jotka mahdollisesti
sisältävät myös henkilötietoja, ei jaeta minkään ulkopuolisten osapuolten kanssa. Emme tallenna
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Matomon kautta kerättyjä IP-osoitteita kokonaan. Matomon kautta kerättyihin tietoihin sisältyy
portaalin tulleen pyynnön päivämäärä ja kellonaika, käytettävän näytön resoluutio, käyttäjän
paikallinen aikavyöhyke, ladattuihin tiedostoihin liittyvät tiedot, käyttäjän sijainti: maa, alue,
kaupunki, likimääräinen leveysaste ja pituusaste (IP-osoitteisiin perustuva geopaikannus),
käytettävän selaimen pääasiallinen kieli, käytetyn käyttöjärjestelmän ja -selaimen tyyppi ja versio
sekä sen sivun internetosoite, jolta kyseiselle portaalisivulle tultiin (ns. viittaava URL-osoite).
Matomon evästeet kuten _pk_ref, _pk_cvar, _pk_id, _pk_ses vanhentuvat kahden vuoden kuluttua,
ellei niitä poisteta manuaalisesti.
Lisätietoja Matomosta: https://Matomo.org

2.1.3 Miten käytämme kuvavarmennusta (Captcha)
Portaaleissa ja ajoittain harkintamme mukaan myös kyselyjen aikana käytämme Google
reCAPTCHA- laajennusta (”reCAPTCHA”). reCAPTCHA on Google LLC:n tarjoama palvelu, 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View CA 94043, USA (”Google”). Kun tulet portaaliin tai kyselyyn,
joka sisältää reCAPTCHA-laajennuksen (joka ilmaistaan reCAPTCHA-logolla), Google voi saada
tiedon, että olet käynyt portaaleissamme tai kyselyissämme, sekä tiedot, jotka saattavat
eurooppalaisten tietosuojalakien mukaan kuulua henkilötietoihin. Lisäksi Google voi saada tietoja,
kun ratkaiset kuvavarmennuksen ja käytät sitä tekstin digitoimiseen, kuvien merkitsemiseen tai
koneoppimisessa käytettävien tietueiden rakentamiseen. Me emme voi vaikuttaa siihen, mitä tietoja
Google saa, kun käytät laajennusta. reCAPTCHA-käyttöön sovelletaan Google tietosuojakäytäntöä
(https://policies.google.com/privacy) ja käyttöehtoja (https://policies.google.com/terms), jotka
näytetään myös reCAPTCHA:ssa ja jotka hyväksyt käyttäessäsi laajennusta.

2.1.4 Kuinka käytämme digitaalisia sormenjälkiä verkkokyselyjen aikana
Keräämme laitteestasi tietoja, kuten käyttöjärjestelmä, selain, laajennusversiot, ja sovellamme
algoritmia luodaksemme ainutlaatuisen, merkkijonoista muodostuvan digitaalisen sormenjäljen.
Nämä sormenjäljet tallennetaan kyselytietokantaan ja niille haetaan uniikit tunnisteet, jotka
tallennamme evästeisiin ja paikalliseen tallennustilaan. Algoritmille kerättyjä datapisteitä ei
tallenneta eikä luotua sormenjälkeä voida jäsentää alkuperäisten arvojen palauttamiseksi.

2.1.5 Portaalissa ja verkkokyselyissä lokitiedostoihin keräämme ja tallennamme
tiedot
Voimme kerätä ja tallentaa seuraavat tietotyypit, mukaan lukien henkilötiedot:

-

Liitetyn laitteesi IP-osoite sekä IP-osoitteesta johdettu, laitteesi epätarkka fyysinen sijainti
(maa, alue, kaupunki)

-

Käytetyn liitetyn laitteen tyyppi ja sen käyttöjärjestelmän tyyppi ja versio,

-

digitaalinen sormenjälki (verkkokyselyjen aikana),
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-

osallistujan tunnistenumero (verkkokyselyjen aikana): Se siirretään meille, kun napsautat
GfK:lta tai markkinatutkimuksia tarjoavalta kumppaniltamme saamassasi verkkokyselyn
sähköpostikutsussa olevaa hyperlinkkiä.

2.1.6 Tulosseuranta, kun hankimme osallistujia markkinatutkimuskyselyihin
verkossa
Me käytämme Seattlesissa, Yhdysvalloissa sijaitsevan TUNE Inc:in (”TUNE”) hasoffers.compalveluita verkkomainoskampanjoidemme tulosseurantaan, joita käytämme osallistujien
hakemiseen markkinatutkimuksiin, kuten verkkopaneeleihin. Keräämme tilastoja linkkiemme, kuten
mainosbannereiden, sähköpostien, sosiaalisen median postausten jne., kautta tulleesta
kävijäliikenteestä, esimerkiksi siitä, mistä maista ja miltä alueilta liikenne on peräisin.
hasoffers.comin eväste nimeltään enc_aff_session asetetaan ainoastaan, jos tulet portaalin
aloitussivulle napsauttamalla GfK Panel -mainoksen linkkiä. Eväste tallentaa, ja kun se on asetettu,
lähettää TUNE:lle seuraavat tiedot, mukaan lukien henkilötiedot, joihin GfK:llä on pääsy:
 Napsauttamasi linkin tunniste, milloin napsautit sitä ja mahdollisesti millä verkkosivustolla
 Laitteesi IP-osoite (henkilötiedot), siinä määrin kuin sovellettavan
tietosuojalainsäädännön ja TUNE:n tietosuojakäytännönnön, joka on saatavilla
osoitteessa http://www.hasoffers.com/privacy-policy/, puitteissa on mahdollista,
 epätarkka maantieteellinen sijainti, joka on johdettu IP-osoitteesta ja/tai WiFi-verkon
tiedoista
Eväste vanhenee viimeistään 30 päivän kuluttua.
hasoffers.com ei tarjoa sinulle kohdennettuja mainoksia tulevaisuudessa laitteellesi asennetun,
edellä mainitun evästeen vuoksi.

2.2

Evästeiden ja vastaavien teknologioiden käyttö, johon olet antanut selkeän
suostumuksesi GfK:n markkinatutkimusohjelmiin/-paneeleihin osallistujana

2.2.1 Sensic.net
Omistamme verkkotunnuksen sensic.net, jota käytämme evästepohjaiseen verkkomainosten
tehokkuustutkimukseen ja verkkomedian ja -yleisön mittauksiin. sensic.netin evästekäytäntö on
saatavilla osoitteessa https://www.sensic.net/. Käytämme sensic.netin evästeitä portaaleissa ja
kyselyissä ainoastaan tietyn markkinatutkimuksen, tyypillisesti online-paneelin, yhteydessä
etukäteen antamallasi suostumuksella.
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Muutokset tähän evästekäytäntöön

Pidätämme oikeuden harkintamme mukaan muokata evästekäytäntöämme ja tehdä muutoksia
tähän evästekäytäntöön milloin tahansa. Tästä syystä kehotamme sinua tarkistamaan tämän

Evästekäytäntö koskee paneeleita ja kyselyitä

5

evästekäytännön säännöllisesti. Tämä evästekäytäntö on päivitetty viimeksi yllä mainittuna
”tarkistettu viimeksi”-päivämääränä.
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