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Tässä evästekäytännössä kerrotaan, mitä evästeet ja muut seurantatekniikat ovat, miten Brunswick 

Corporation ja sen tytäryhtiöt ja osakkuusyhtiöt (”Brunswick”, ”meitä”, ”meidän” tai ”me”) käyttävät 

niitä ja mitä suostumusoikeuksia on olemassa.  

 

Lisätietoja siitä, miten käytämme, säilytämme ja suojaamme henkilötietojasi, saat 

tietosuojakäytännöstämme ja käyttöehdoistamme, jotka on tarkoitettu luettavaksi yhdessä tämän 

evästekäytännön kanssa.  

 

Tämä evästekäytäntö koskee evästeitä ja muita seurantatekniikoita millä tahansa Brunswickin – 

mukaan lukien osakkuusyhtiöt tai tytäryhtiöt – verkkosivustolla tai sovelluksessa(yhdessä ”sivustot”). 

Jatkamalla sivustojemme selailua tai käyttämistä sitoudut siihen, että voimme tallentaa ja käyttää 

evästeitä ja muita seurantajärjestelmiä tämän evästekäytännön mukaisesti. 
 

 

Mitä ovat evästeet ja muut seurantajärjestelmät? 

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita verkkosivustot asettavat laitteellesi selailusi aikana. 

Verkkoselaimesi käsittelee niitä ja tallentaa ne. Evästeet ovat itsessään harmittomia, ja ne ovat 

ratkaisevia verkkosivustojen toiminnan kannalta. Evästeitä on helppo tarkastella ja poistaa. 

Muita seurantatekniikoita ovat verkkojäljitteet, pikselit, läpinäkyvät gif-kuvat sekä muut 

vastaavat tekniikat. Nämä toimivat samalla tavalla kuin evästeet ja sijoittavat pieniä 

datatiedostoja laitteillesi seuratakseen toimintaasi verkkosivustolla. Tätä seurantaa käytetään 

keräämään tietoja siitä, miten käytät sivustojamme, ja sen avulla sivustomme voivat tunnistaa 

laitteesi muiden sivustojen käyttäjien laitteista.  

Tämän käytännön evästetiedot koskevat myös muita seurantamenetelmiä.  

Lisätietoja löydät osoitteista www.allaboutcookies.org ja www.youronlinechoices.eu. 

 

Minkätyyppisiä evästeitä ja muita seurantatekniikoita Brunswick käyttää? 

Yleisesti ottaen evästeiden kuvaamiseen on olemassa kolme eri tapaa: 1. alkuperä, 2. kesto ja 3. 

tarkoitus.  

Paras tapa käyttää evästeitä koskevia oikeuksiasi on huomioida evästeiden käyttötarkoitus. 

https://www.brunswick.com/privacy-policy
https://www.brunswick.com/terms-of-use
http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.eu/


2 

 

This data is internal to Brunswick. 

EVÄSTETYYPIT 

ALKUPERÄ Ensimmäisen 

osapuolen evästeet 
Ensimmäisen osapuolen evästeet ovat evästeitä, jotka kuuluvat 

Brunswickille ja joita Brunswick asettaa laitteeseesi.  

Brunswick käyttää evästeitä ja muita seurantajärjestelmiä 

tunnistaakseen sinut ja kiinnostuksen kohteesi sekä seuratakseen 

sivuston käyttöäsi. Käytämme evästeitä ja muita 

seurantajärjestelmiä myös hallitaksemme sivustojemme tiettyä 

sisältöä, suojataksemme sivustoja ja käsitelläksemme meille 

lähettämiäsi pyyntöjä. 

Kolmannen 

osapuolen evästeet 
Kolmannen osapuolen evästeet ovat evästeitä, joita kolmas osapuoli 

sijoittaa laitteellesi sivustojemme kautta perustuen sopimukseen 

kanssamme. 

Brunswick on tehnyt sopimuksia sivustomme hallintaan ja 

tutkimustarkoituksiin kolmannen osapuolen palveluntarjoajien 

kanssa, jotta voimme seurata ja analysoida sivuston käyttö- ja 

kävijämäärien tilastotietoja. Nämä evästeet auttavat meitä 

parantamaan käyttökokemusta, hallitsemaan sivustomme sisältöä ja 

analysoimaan, miten käyttäjät navigoivat ja käyttävät sivustoa. 

Tällaiset evästeet saattavat koskea myös kolmannen osapuolen 

mainostajia ja sosiaalisen median sivustoja, jotka saattavat käyttää 

evästeitä kiinnostuksen kohteidesi seuraamiseen verkossa sekä 

profiilin luomiseen ja joiden avulla voit jakaa sisältöä verkostojesi 

kanssa. 

KESTO (aika, 

jonka evästeet 

pysyvät 

laitteellasi) 

Pysyvät evästeet Pysyvät evästeet säilyvät tietokoneellasi tai mobiililaitteellasi, kun 

siirryt offline-tilaan, ja ne pysyvät siellä, kunnes ne vanhenevat ja 

ne poistetaan automaattisesti. Evästeiden hallitsija määrittää 

vanhenemispäivän, ja se voi vaihdella muutamasta minuutista 

useaan vuoteen. Evästeet on suunniteltu vanhenemaan 

viimeistään sen ajan kuluttua, joka on tarpeen evästeen 

laatimistarkoituksen täyttämiseen. 

Käytämme pysyviä evästeitä parantaaksemme sivustojemme 

käyttökokemusta. Tämä sisältää evästekäytäntömme hyväksyntäsi 

tallentamisen, suostumusvalintasi tallentamisen evästebanneriin, 

joka näkyy ensimmäisenä sivustoja avatessa. 
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Istuntoevästeet Istuntoevästeet poistetaan heti, kun suljet verkkoselaimesi.  

Käytämme istuntoevästeitä tilapäisten tietojen keräämiseen ja 

tallentamiseen vieraillessasi sivustolla. 

TARKOITUS Ehdottoman 

välttämättömät 

evästeet  

Niitä asetetaan tavallisesti vain, kun käytät toimintoja, jotka 

luovat palvelupyyntöjä, kuten tietosuoja-asetusten 

määrittäminen, sisäänkirjautuminen tai lomakkeiden 

täyttäminen Ne auttavat todentamaan käyttäjiä ja estämään 

käyttäjätilien vilpillistä käyttöä. Ilman näitä evästeitä pyytämiäsi 

palveluita ei voida tarjota. 

Nämä evästeet ovat välttämättömiä verkkosivuston 

toiminnan kannalta, eikä niistä voi kieltäytyä 

sivustoillamme. Vaikka voitkin asettaa selaimesi estämään 

kyseiset evästeet tai varoittamaan niistä, jotkin sivuston osat 

eivät toimi ilman näitä evästeitä. Nämä evästeet eivät tallenna 

käyttäjistä mitään henkilökohtaisesti tunnistettavia tietoja. 

Asetus- / 

toiminnalliset 

evästeet 

Näiden evästeiden avulla voimme tarjota sinulle parannettuja 

toimintoja ja personointia, koska sivusto voi muistaa aiemmin 

tekemäsi valinnat, kuten haluamasi kielen tai käyttäjätunnuksesi 

ja salasanasi, jotta voit kirjautua sisään automaattisesti. Nämä 

evästeet voivat olla ensimmäisen tai kolmannen osapuolen 

evästeitä.  

Jos kieltäydyt näistä evästeistä, kaikki palvelut eivät ehkä toimi 

oikein. 

Tilasto-

/suorituskykyevästeet 
Näiden evästeiden avulla voimme laskea käyntimääriä ja 

liikennelähteitä, jotta voimme mitata ja parantaa sivustomme 

suorituskykyä. Ne auttavat meitä ymmärtämään, mitkä sivut 

ovat suosittuja ja vähemmän suosittuja ja kuinka vierailijat 

liikkuvat sivustolla. Niiden tarkoituksena on parantaa 

verkkosivuston toimintoja ja tehostaa sen suorituskykyä. 

Tällaiset evästeet ovat yleensä ensimmäisen ja/tai kolmannen 

osapuolen analytiikka-alustojen tarjoamia.  

Jos kiellät nämä evästeet, emme voi harkita päivityksiä sen 

perustella, milloin olet käyttänyt sivustojamme ja linkkejämme 

sekä millainen oli käyttökokemuksesi. Sinua ei voida tunnistaa 
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Miten voit käyttää evästeiden käyttöä koskevia oikeuksiasi? 

Voit määrittää evästeiden suostumusasetukset useilla eri tavoilla. 

 

Voit estää evästeiden lataamisen laitteellesi valitsemalla selaimelle sopivat asetukset. Useimmat 

selaimet kertovat, kuinka lopettaa uusien evästeiden hyväksymisen, miten saada ilmoituksia 

uusista evästeistä ja miten olemassa olevat evästeet poistetaan käytöstä. Voit lukea lisää siitä, 

miten tämän voi tehdä selaimelle napsauttamalla selaimen valikosta kohtaa ”Ohje” tai käymällä 

näiden tietojen perusteella, koska ne kaikki on koottu 

yhteen ja anonymisoitu. 

Markkinointievästeet Nämä evästeet seuraavat toimintaasi verkkosivustolla tai useilla 

verkkosivustoilla, jotta mainostajat voivat tarjota 

merkityksellisempää mainontaa tai rajoittaa sitä, kuinka usein 

näet mainoksen. Nämä evästeet voivat jakaa tietoja muiden 

sisäisten tai ulkoisten organisaatioiden tai mainostajien kanssa. 

Nämä ovat pysyviä, joko ensimmäisen tai kolmannen osapuolen 

evästeitä.  

Jos kiellät nämä evästeet, vastaanotat vähemmän yksilöityä ja 

satunnaisempaa mainontaa. 

 

Sosiaalisen median 

evästeet 
Nämä evästeet ovat sivustolle lisäämiemme sosiaalisen median 

eri palveluiden asettamia, jotta voit jakaa sisältöämme ystäviesi 

ja verkostojesi kanssa. Ne pystyvät seuraamaan selaintasi muilla 

sivustoilla ja luomaan profiilin kiinnostuksen kohteistasi. 

Tällaiset evästeet voivat olla ensimmäisen ja/tai kolmannen 

osapuolen evästeitä. 

 Jos kiellät nämä evästeet, emme ehkä pysty tarjoamaan 

tuotteitamme ja mainoksiamme sinulle yhtä hyvin etkä 

välttämättä pysty hyödyntämään sosiaalisen median 

jakamismahdollisuuksia. 
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osoitteessa www.allaboutcookies.org. Huomaa kuitenkin, että ilman evästeitä et välttämättä 

pääse hyötymään täysin joistain verkkosivustomme ominaisuuksista.  

 

Useimmat selaimet antavat käyttäjille mahdollisuuden käyttää ”yksityistä tilaa”, jolloin evästeet 

poistetaan sivustolla vierailun jälkeen. Lue lisätietoja selaimen ohjeesta ”yksityisen tilan” 

aktivoimisesta. Jos selaimesi on ”yksityisessä tilassa”, voit silti vierailla sivustollamme; 

käyttökokemuksesi ei ehkä kuitenkaan ole optimaalinen, ja jotkut apuohjelmat eivät välttämättä 

toimi. 

 

Jos haluat poistaa aiemmin tallennetut evästeet, voit poistaa ne manuaalisesti milloin tahansa. Tämä ei 

kuitenkaan estä sivustoja asettamasta lisää evästeitä laitteellesi, jos et muokkaa selaimesi asetuksia 

edellä kuvatulla tavalla. Katso lisätietoja selaimesi ohjesivuilta. 

Voit muokata evästeasetuksiasi (lukuun ottamatta ehdottoman välttämättömiä evästeitä, jotka 

vaaditaan sivuston toimintaa varten) sivustoillamme napsauttamalla ”evästeasetukset”-palkkia, joka 

ilmestyy sivustolle sitä avattaessa. Voit aina muokata evästeasetuksiasi vierittämällä minkä tahansa 

sivustomme alareunaan sekä napsauttaa Älä myy / Älä jaa tietojani -linkkiä.  

 

 

http://www.allaboutcookies.org/

