Evästeseloste
Tässä selosteessa “evästeet” viittaavat evästeisiin tai vastaaviin tekniikoihin, jotka
sisältyvät sähköisen viestinnän yksityisyyttä käsittelevään EU-direktiivin. Eväste (engl.
cookies) on ”web-palvelimesta verkkoaseman web-selaimeen lähettämä tietue, jonka
avulla palvelin ja selain voivat pysyä yhteydessä toisiinsa, vaikka fyysinen yhteys välillä
katkeaisikin” (Tietosuojavaltuutettu).
Lomarengas käyttää sivustolla lukuisia teknologioita, mukaan lukien evästeitä. Keräämme
ja säilytämme tietoa asiakkaiden käyttäessä palvelua. Tämä tehdään, jotta pystyisimme
kehittämään palvelumme paremmaksi. Saatamme hyödyntää evästeitä myös
markkinoinnin kohdentamiseen, kuten uudelleenmarkkinointiin ja markkinoinnin
optimointiin.
Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan asiakkaan tietokoneelle ja ne
mahdollistavat sivustojen tiettyjä toimintoja. Asiakkaan laitteella olevien evästeiden
säilytysaika jaetaan kahteen ryhmään. Pääsääntöisesti evästeet poistuvat istunnon
jälkeen asiakkaan koneen verkkoselaimesta (ns. istuntoevästeet). Asiakkaan koneelle voi
jäädä evästeitä, jotka mahdollistavat Lomarenkaalle (rekisterinpitäjä) asiakkaan koneen
tunnistamisen, kun asiakas seuraavan kerran vierailee sivustolla (ns. pysyvät evästeet).
Asiakasta ei voida tunnistaa pelkästään evästeiden perusteella, mutta yhdessä muiden
tietojen kanssa ne voidaan mahdollisesti yhdistää tiettyyn asiakkaaseen. Tällaisissa
tapauksissa evästeitä voidaan pitää henkilötietoina. Emme pyri tunnistamaan asiakasta
evästeiden avulla. Mikäli tunnistus on mahdollinen, niin tehtävämme on varmistaa, että
evästetietoja käsitellään henkilötietoina sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti.
Evästeet ja muut vastaavat tekniikat eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja.
Niitä ei voida käyttää virusten levittämiseen eivätkä ne mahdollista käyttäjän kovalevyllä
olevien tietojen tutkimista. Lomarengas kerää automaattisesti tietoja siitä, miten palvelun
käyttäjä käyttää Lomarenkaan sivustoja ja mobiilisovelluksia (esim. vierailun kesto,
ajoittuminen sekä tulotapa sivustolle), millä sivustoilla ja sivustojen alueilla käyttäjä käy sekä
käyttäjän tietokonetta tai mobiililaitetta koskevia teknisiä tietoja (mukaan lukien fyysinen
sijainti, selain ja käyttöjärjestelmätyyppi).
Tilastollisilla evästeillä kerätään dataa mm. siitä, mitä ja miten käyttäjät sivustolla toimivat,
mitä hakuja sivustolla tehdään ja miten kauan aikaa sivustolla vietetään. Tätä dataa ei pystytä
yhdistämään yksittäiseen käyttäjään ja näitä tietoja käytetään vain osana kokonaisuutta
sivuston käytön tutkimiseen ja toiminnan tehostamiseen.
Markkinointievästeitä käytetään vain, jos olemme saaneet käyttäjältä siihen suostumuksen.
Markkinointievästeiden avulla Lomarengas voi tarjota kohdennettua mainontaa sivustolla
käyneille, sekä kerätä demografista ja kiinnostuksen kohteisiin perustuvaa tietoa markkinoin
tarkoituksiin. Markkinointievästeiden avulla ei pystytä tunnistamaan yksittäistä käyttäjää,
eikä mitään yksilöivää tietoa kerätä.

Digipalveluissamme voi olla käytössä ns. yhteisöliitännäisiä toimintoja. Facebook, Google,
Twitter ja muut vastaavat palveluntarjoajat voivat kerätä tietoja kävijän vierailusta kulloinkin
voimassaolevien ehtojensa mukaisesti.
Lomarengas käyttää sivustollaan kolmansien osapuolien tarjoamia palveluita kuten esim.
GoogleAnalytics, Google Ads, Yandex, Adtraction ja Hotjar. Nämä palvelut hyödyntävät
evästeitä, jotka tallennetaan asiakkaan verkkoselaimeen. Nämä palvelut mahdollistavat
käytännössä yllämainitut tilastotietojen keräämisen sivuston käytöstä sekä kohdennetun
mainonnan.

Evästeiden hallinta ja poistaminen
Lomarenkaan sivustolle tultaessa käyttäjältä pyydetään hyväksyntää muille kuin sivuston
toiminnan kannalta välttämättömille evästeille.
Muut kuin sivuston toiminnalle välttämättömät evästeet voit kytkeä pois päältä ensimmäisellä
kerralla sivustolle tultaessa, tai "hallitse evästeasetuksia" linkin takaa löytyvällä työkalulla.
Sivuston toiminnalle välttämättömät evästeet (esim. kirjautumisevästeet) voit estää selaimesi
evästeasetuksista, mutta huomioi, että tällöin kaikkia rekisterinpitäjän sivuston toimintoja ei
voi käyttää kokonaisuudessaan.
Yleensä selaimet mahdollistavat eri tapoja evästeiden käytön estämiseksi ja evästehistorian
hallinnoimiseksi. Löydät evästeisiin liittyvät hallinta-asetukset tyypillisesti käyttämäsi
verkkosivun ”Vaihtoehdot”, ”Työkalut” tai ”Suosikit” valikoista. Palvelun käyttäjän on
huomioitava, että evästeet voivat säilyä kuukausia tai jopa vuosia viimeisen sivustolla
käynnin jälkeen, ellei niitä poisteta.
Mikäli haluat lisätietoa Google Analyticsista, käy osoitteessa
http://www.google.com/analytics . Voit kieltäytyä Google Analyticsin suorittamasta tietojen
keräämisestä lataamalla selaimeesi lisäosan osoitteesta
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Voit kysyä lisää evästeiden käytöstä verkkosivuillamme ottamalla meihin yhteyttä.
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