Tietojen paikallinen tallentaminen – evästeet ja local
storage
SF Anytime -sivusto käyttää tietojen paikallista tallentamista, esimerkkeinä evästeet, varmistaakseen, että
käyttökokemuksesi sivustolla on mahdollisimman hyvä. Voit lukea täältä lisätietoja siitä, mitä tämä
tarkoittaa ja mihin tietoja käytetään.

Mitä tietojen paikallinen tallentaminen tarkoittaa?
Tietojen paikallinen tallentaminen tarkoittaa, että tiedot tallennetaan paikallisesti käyttämällesi laitteelle.
Tämä voi tapahtua esimerkiksi niin kutsuttujen evästeiden avulla.
•

•
•

•

Eväste on tieto, joka lähetetään internetpalvelimeltamme internetselaimeesi, joka sitten tallentaa
sen tiedostoksi laitteellesi. Evästeen avulla voimme tunnistaa verkkoselaimesi ja oletko aiemmin
esimerkiksi tehnyt asetuksia ja kirjautunut palveluun. Lisätietoja käyttöalueista löydät alta.
Istuntoeväste katoaa automaattisesti, kun suljet verkkoselaimesi.
Pysyvä eväste tallentaa tekstitiedoston laitteellesi lyhyemmäksi tai pidemmäksi aikaa vierailusi
jälkeen (jollet poista evästettä itse). Näitä evästeitä käytetään mm. pitämään sinut
sisäänkirjautuneena sekä seuraamaan tekemiäsi asetuksia.
Local storage on toinen tapa tallentaa samantyyppisiä tietoja paikallisesti laitteellesi.

Mihin paikallista tietojen tallentamista käytetään?
SF Anytime käyttää tietojen paikallista tallentamista voidakseen tarjota sinulle mahdollisimman hyvän
kokemuksen sivustoillamme ja sovelluksissamme.
Sisäänkirjautuminen ja asetukset: Tietojen paikallista tallentamista käytetään mm. siihen, ettei sinun
tarvitse kirjautua palveluun joka kerta sfanytime.com-palvelua käyttäessäsi tai tallentaa mahdollisia
tekemiäsi asetuksia. Kyseessä voi olla, minkä äänenvoimakkuuden olet valinnut videosoittimessamme tai
minkä tekstikoon haluat.
Mukautus ja personointi: Käytämme tietojen paikallista tallentamista voidaksemme mukauttaa
sivustomme tai sovelluksemme kokemuksen sen perusteella, mitä olet lukenut tai katsonut aiemmin.
Tämä siksi, että voisimme esittää sinulle merkityksellistä sisältöä.
Mainokset: Tietojen paikallista tallentamista käytetään mm. rajoittamaan, kuinka monta kertaa
käyttäjänä näet saman mainoksen. Sitä käytetään myös ohjaamaan mainoksia maantieteellisen sijainnin
tai mielenkiinnonkohteen perusteella, jotta voit saada mahdollisimman merkityksellisen
mainoskokemuksen. Voit verkkosivustolla vierailun tai mobiilisovelluksen käyttämisen jälkeen nähdä
mainoksia, jotka on erityisesti valittu sinulle, jotta voisit saada nähdä mahdollisimman relevantteja
mainoksia.
Kolmas osapuoli: sfanytime.com-sivustolla on myös muiden toimijoiden evästeitä. Kyseessä voivat olla
kumppanit ja yritykset, joiden kanssa olemme eri tavoin yhteistyössä. Näitä evästeitä käytetään
esimerkiksi mittaamaan, kuinka moni käyttäjistä tulee kumppaniemme sivustoilta, tai mukauttamaan,
minkä tyyppistä sisältöä näet.
Analyysi: SF Anytime käyttää erilaisia mittavälineitä kerätäkseen tilastotietoja. Keräämiämme tietoja
tarvitaan, jotta liikennettä sivuillamme voidaan arvioida, raportoida ja käsitellä. Ne auttavat meitä myös
kehittämään ja parantamaan kokemustasi käyttäjänä. Erilaisilla mittavälineillä on erilaisia tarkoituksia.

Käytämme esimerkiksi reaaliaikaisia työkaluja voidaksemme määrittää, miten palvelumme suoriutuu eri
ajankohtina. Muita työkaluja, kuten Google Analytics -tietokoneohjelmaa, käytetään seurattaessa ja
analysoitaessa käyttöä eri aikoina. Jos et ole kirjautunut sivustolle, keräämiämme tietoja ei voida yhdistää
sinuun henkilönä. Sisäänkirjautuneiden käyttäjien osalta kerätään tietoja, jotka voidaan yhdistää suoraan
fyysiseen henkilöön. Lisätietoja henkilötietojen käsittelemistä löydät täältä Henkilötietokäytäntö.
Kehittäminen: Jotta voimme kehittää sivustojamme, meidän täytyy tietää, miten niitä käytetään.
Käytämme siksi tietojen paikallista tallentamista kerätäksemme käyttöä koskevia tilastotietoja
yhdistetyssä muodossa. Käytämme myös tietojen paikallista tallentamista voidaksemme suorittaa ns. A/Btestejä, joissa esimerkiksi testaamme uusia toimintoja pienemmän käyttäjäryhmän osalta, ennen kuin
julkaisemme ne kaikille käyttäjille.

Käyttämämme evästeet
Ensimmäisen osapuolen evästeet
Nimi

Evästeen nimi

Kuvaus

Burt
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Bonnier-konsernissa, johon SF Anytime kuuluu, käytettävä eväste, joka
kerää käyttäytymistietoja, joita luodaan, kun joku käyttää Bonnieryhtymän digitaalisia palveluja. Kyseessä voi olla, missä artikkeleissa,
elokuvissa ja tuotteissa vieraillaan, millaista laitetta käytetään,
vuorokaudenaika jne. Näitä tietoja voidaan myöhemmin käyttää
luomaan kuluttajasegmenttejä, joita voidaan käyttää analyysi- ja
markkinointitarkoituksiin.
Eväste, joka sisältää sinulle käyttäjänä annettavan satunnaisen
numeron. Tähän numeroon yhdistettyjä tietoja käytetään
ymmärtämään vierailumalleja ja käyttäytymistä verkkosivustolla sekä
seuraamaan, kuinka monta kertaa verkkosivustolla käydään. Tietoja
voidaan tämän jälkeen käyttää parantamaan toimintoja ja
käyttäjäkokemusta.
Evästettä käytetään A/B-testien kaltaisten kokeilujen tekemiseen, mikä
tarkoittaa, että me esim. testaamme uusia toimintoja pienempään
käyttäjäryhmään ennen kuin julkistamme ne kaikille käyttäjille.
Käytetään, jotta käyttäjä voi olla sisäänkirjautunut sekä tehdä ostoksia
vieraana.
Käytetään sen näkemiseksi, ketkä käyttäjät ovat antaneet
suostumuksensa evästeiden käytölle verkkosivustolla.
Tämä eväste asetetaan, kun vierailija on ohjattu SF Anytimen sivustolle
yhteistyökumppani Adservice A/S:n verkosta. Evästettä käytetään sen
selvittämiseen, mikä verkon verkkosivusto johdatti vierailijan SF
Anytimelle. Jos vierailija suorittaa oston siinä yhteydessä, että hänet on
ohjattu SF Anytimelle verkon kautta, tällaiset ostot raportoidaan
Adservice A/S:lle.
Tämä pikseli on kolmannen osapuolen pikseli, jonka omistaa Facebook
ja jota SF Anytime ja kumppanimme Twentieth Century Fox Home
Entertainment AB ("20th Century Fox”) käyttävät ja joka on tallennettu
tämän verkkosivun tiettyyn 20th Century Foxiin viittaavaan sisältöön
mittaamaan ja parantamaan 20th Century Foxin Facebook-mainosten
tehokkuutta. Kun esim. vierailet tällä verkkosivulla ja olet tekemisissä
verkkosivun tietyn sisällön kanssa (esim. napautat sisältöä, joka liittyy
20th Century Foxin levittämään elokuvaan), Facebook-pikseli aktivoituu
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ja ilmoittaa tästä tapahtumasta. Voit tämän jälkeen saada aiheeseen
liittyviä Facebook-mainoksia.
Tämä eväste asetetaan, mikäli vierailija reagoi kutsuun osallistua SF
Anytimen suorittamaan tutkimukseen ponnahdusikkunan kautta. Eväste
varmistaa, että sama kutsu ei tule näkyviin uudelleen, jos vierailija on jo
nähnyt sen.
Tämä eväste asetetaan, kun vierailija vastaa kysymyksiin/tutkimukseen
Facebook Poll Widgetin kautta. Se varmistaa, että sama tutkimus ei tule
näkyviin vierailijalle uudelleen, jos hän on jo täyttänyt sen.
Tämä eväste asetetaan, kun vierailija pienentää kyselyn. Sitä käytetään
sen varmistamiseen, että kysely pysyy pienennettynä vierailijan
selaillessa verkkosivustoa.
Tämä eväste asetetaan, kun vierailija lähettää tietonsa lomakkeen
kautta, jonka tarkoitus on rekrytoida testaajia. Sitä käytetään
varmistamaan, että lomake ei näy vierailijalle, joka on jo täyttänyt sen.
Tämä eväste asetetaan, kun vierailija pienentää lomakkeen, jonka
tarkoitus on rekrytoida testaajia. Sitä käytetään varmistamaan, että
lomake pysyy pienennettynä vierailijan selaillessa verkkosivustoa.
Tämä istuntoeväste asetetaan, jotta Hotjar tietää, onko vierailija
mukana otannassa, jota käytetään suppiloiden luomiseen.
Tämä eväste asetetaan, kun vierailija pienentää tai täyttää
palautelomakkeen sfanytime.se-sivustolla, ja se tallentaa tiedot siitä,
että vierailija on pienentänyt tai täyttänyt lomakkeen. Tämä tehdään,
jotta palautelomake on heti pienennetty, jos vierailija valitsee navigoida
verkkosivustolla toiselle sivulle, jolla lomake olisi muutoin näytetty.

Kolmannen osapuolen evästeet
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Evästeen nimi

Kuvaus
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Käytetään sen näkemiseksi, onko käyttäjä uusi tai palaava käyttäjä sekä
kuinka monta kertaa käyttäjä käy sivulla.
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Tämä eväste asetetaan, kun vierailija on ohjattu SF Anytimen sivustolle
yhteistyökumppani verkosta. Evästettä käytetään sen selvittämiseen,
mikä verkon verkkosivusto ohjasi vierailijan SF Anytimelle. Jos vierailija
suorittaa oston siinä yhteydessä, että hänet on ohjattu SF Anytimelle
verkon kautta, tällaiset ostot raportoidaan Adtraction Marketing AB:lle.
Tämä eväste asetetaan, kun vierailija on ohjattu SF Anytimen sivustolle
yhteistyökumppani Tradedoubler AB:n verkosta. Evästettä käytetään
sen selvittämiseen, mikä Tradedoubler AB -verkon verkkosivusto ohjasi
vierailijan SF Anytimelle. Jos vierailija suorittaa oston siinä yhteydessä,
että hänet on ohjattu SF Anytimelle verkon kautta, tällaiset ostot
raportoidaan Tradedoubler AB:lle.
Käytetään erottelemaan uudet ja palaavat käyttäjät, jotta voidaan
tietyissä tilanteissa antaa vierailijoille mahdollisuus täyttää erilaisia
lomakkeita, joilla esim. annetaan palautetta verkkosivustosta.
Tätä evästettä käytetään näyttämään sinulle olennaiset mainokset
verkkosivustoilla, jotka Google omistaa. Sitä käytetään myös
yhdistämään toimintasi eri laitteilla, jos olet jo kirjautunut Google-tilille
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useilla laitteilla, mainosten koordinoimiseksi ja
konvertointitapahtumien mittaamiseksi.
Kuuluu Burt-evästeisiin ja käytetään samalla tavalla kuin mitä Burtevästeistä on selitetty ensimmäisen osapuolen evästeiden osalta.

Näin voit hoitaa tietojen paikallisen tallentamisen
Voit itse poistaa evästeitä verkkoselaimeltasi ja laitteeltasi sekä valita verkkoselaimessasi asetuksia sen
osalta, saadaanko paikallisia tietoja tallentaa ja miten niitä saadaan tallentaa.
Jos valitset evästeiden aktivoinnin poistamisen, tietyt toiminnot sivustoillamme voivat lakata toimimasta
eikä asetuksia ja sisäänkirjautumisia tallenneta.
Täältä löydät tietoja, miten käsittelet evästeitä internetselaimessasi:
Chrome (linkki: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fi)
Safari (linkki: https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=fi_fi&locale=fi_fi)
Safari iPhone- ja iPad-laitteilla (linkki: https://support.apple.com/fi-fi/HT201265)
Internet Explorer (linkki: https://support.microsoft.com/fi-fi/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies)
Firefox (linkki: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-yourcomputer)
Opera (linkki: https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/)
Jos haluat mainostajien osalta rajoittaa mahdollisuutta suunnata sinulle mielenkiinnonkohteidesi mukaan
valikoituvia mainoksia, voit mm. käyttää Your online choices -palvelua
(linkki: http://www.youronlinechoices.com/fi/ ) Löydät lisätietoja evästeistä, mitä evästeitä laitteellesi
on tallennettu ja miten käsittelet näitä esim. osoitteista
www.aboutcookies.org ja www.allaboutcookies.org.
Vieraile täällä, jos haluat, ettei Google Analytics voi jäljittää sinua millään
verkkosivustoilla: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Vieraile osoitteessa https://www.facebook.com/about/privacy/update saadaksesi lisätietoja siitä, miten
poistat evästeiden aktivoinnin Facebookissa.

Seurantakutsut
Seurantakutsut ovat kutsuja, jotka verkkoselain suorittaa taustalla, kun vierailet sfanytime.compalvelussa. Kutsu tehdään yhdelle palvelimistamme tai jollekin yhteistyökumppaniemme palvelimista
analysoimisen tai vastaavan mahdollistamiseksi ylläkuvattujen tietojen paikallisen tallentamisen
käyttöalueiden mukaisesti.

Seurantakutsut sisältävät ylipäänsä tietoja sivusta, jolla vierailet, sekä tietoja siitä, mitä on tapahtunut
sivulla vierailun aikana. Esimerkkejä tällaisista tiedoista ovat, kuinka kauan olit sivulla ja kuinka kauan
sivulla olevaa videota on toistettu. Jotta voisimme vetää johtopäätöksiä siitä, mitä on tapahtunut useiden
sivunnäyttämisten aikana, voidaan evästeitä lähettää mukana seurantakutsuissa, mutta vastaukset
seurantakutsuihin voivat myös lähettää takaisin uuden tai päivitetyn evästeen verkkoselaimelle.
Seurantakutsuja kutsutaan usein seurantapikseleiksi, koska ne toimivat niin, että ladataan pieni
näkymätön kuva; ne voivat myös toimia AJAX-kutsujen kautta tai muulla tavoin.

