BRIDGESTONE

EVÄSTETIEDOSTOJEN TOIMINTAPERIAATE

Muutettu viimeksi 10. heinäkuuta 2013.
BSEU käyttää jatkuvasti evästetiedostoja (cookies) parantaakseen Internet-sivujensa
tarjoamaa
käyttäjäkokemusta.
Ensinnäkin
evästetiedostot
voivat
parantaa
käyttäjäkokemusta suoraan, esim. siten, että selain muistaa käytetyn kielen tai muita
valintoja. Lisäksi jotkin evästetiedostot antavat BSEU-yhtiölle tilastotietoja Internet-sivujen
käytöstä ja ohjaavat yhtiötä näin epäsuoraan täyttämään paremmin kävijöiden odotukset.
Ja lopuksi evästetiedostot antavat yhtiölle mahdollisuuden käyttää lisäominaisuuksia,
kuten ’suosittele’ jotakin facebookissa, ‘twiittaa” jotakin Twitterissä, jne.
Mitä evästetiedostot oikein ovat?
Evästetiedostot ovat pieniä tekstitiedostoja, joita verkkoselaimesi asentaa tietokoneellesi ja
niiden avulla Internet-sivut voivat tunnistaa sinut käydessäsi sivuilla. Tiedostossa on
yksilöllinen numero, joka erottaa sinut muista kävijöistä, mutta se ei sisällä mitään muita
henkilötietoja. Tämä tarkoittaa sitä, että BSEU ei voi tunnistaa sinua suoraan
evästetiedostojen pohjalta ei myöskään silloin, kun käyt kolmannen osapuolen Internetsivuilla.
Evästetiedostojen ansiosta BSEU voi esimerkiksi varmistaa, että näytöllä seuraavan käynnin
aikana näkyvät tiedot vastaavat omia mieltymyksiäsi. Evästetiedostojen ansiosta BSEU voi
myös nähdä, mitkä ovat sivuston suosituimmat osat, koska niiden avulla BSEU voi nähdä,
millä sivuilla on ollut kävijöitä ja kuinka pitkään kävijät ovat pysyneet sivulla. Kerättyjen
tietojen avulla BSEU voi muokata sivustoaan vastaamaan paremmin kävijöiden
mieltymyksiä ja tarjoamaan asiakassuuntautuneen kokemuksen. Lopuksi evästetiedostot
voivat auttaa kolmansien osapuolten sovelluksia, kuten sosiaalisia medioita.
Miten me saamme sinun tietoisen suostumuksesi
Kun käyt BSEU-verkkosivuilla ensimmäistä kertaa, sinua pyydetään sallimaan tai kieltämään
evästetiedostojen
käyttö
ja
sinulle
näytetään
linkkiä
tähän
evästetiedostojen
toimintaperiaatteeseen saadaksesi lisätietoja. Ilmoitusbanneri ei näy enää ruudussa, kun
käyt sivustolla seuraavan kerran, mutta voit aina päättää, että et hyväksy evästetiedostojen
käyttöä ja perua suostumuksesi siihen käyttämällä Internet-selaimesi asetuksia (katso alla
osaa ‘kieltäytyminen’).
Kieltäytyminen
Voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia siten, että se hyväksyy tai hylkää evästetiedostot
tai ilmoittaa sinulle aina, kun evästetiedosto lähetetään. Koska kaikki selaimet eivät ole

samanlaisia,
BSEU
kehottaa
sinua
katsomaan
selaimesi
tukivalikosta
ohjeet
evästetiedostojen poistamiseen ja/tai evästetiedostoasetusten määrittämiseen uudestaan
tulevaa käyttöä varten.
Voit myös perua suostumuksesi
bseu.feedback@bridgestone.eu.

lähettämällä

asiasta

sähköpostin

osoitteeseen

Huomaa kuitenkin, että torjumalla evästetiedostot voit joskus menettää mahdollisuuden
käyttää sivustoa optimaalisella tavalla. BSEU ei vaihda evästetiedostoja muiden sivustojen
kanssa lukuun ottamatta kolmansia osapuolia, jotka työskentelevät suoraan BSEU-yhtiön
kanssa tarjotakseen verkkopalveluita.
Jos
kaipaat
lisätietoja
tietosuojamenettelyämme.

henkilötietojesi

suojauksesta,

katso

meidän

Mitä tietoja kerätään ja mihin tarkoitukseen?
Kun käyt sivustolla, BSEU voi kerätä automaattisesti seuraavia teknisiä tietoja (joiden avulla
sinua ei voi tunnistaa): käyttöjärjestelmäsi ja selaimesi tyypin, sen toisen sivuston
verkkotunnuksen, jota käytät päästäksesi tälle sivustolla, käyntisi ajankohdan ja keston,
sivut joilla olet käynyt jne.
Näitä tietoja kerätään vain sisäiseen käyttöön, jotta BSEU voi tutkia yleisiä käyttäjätietoja,
käyttäytymistä ja mieltymyksiä. Niiden avulla BSEU voi paremmin muokata sivustoa ja sen
sovelluksia käyttäjien tarpeita ja toiveita vastaavaksi. Näin yhtiö voi paremmin:
-

arvioida käyttäjien määrän ja käyttötavat,
tallentaa tietoja mieltymyksistä ja yksilöllisistä kiinnostuksen kohteista,
nopeuttaa hakuja ja
tunnistaa sinut (nimettömästi), kun palaat sivuille.

On tärkeää painottaa sitä, että oman verkkosivustonsa lisäksi BSEU käyttää kerättyjä tietoja
vain Google Analytics -verkkotilastoja varten, mikä tarkoittaa sitä, että tietoja käytetään
vain kokonaiskuvan saamiseksi ja tiukasti vain sisäisiin tarkoituksiin. BSEU ei kerää mitään
henkilökohtaisia tietoja kävijöistä eikä voi tunnistaa sinua kerättyjen tietojen perusteella.
Yhteenveto evästiedostoista
Nimi

Verkkotunnus

Sisältö ja tarkoitus

JSESSIOID

bridgestone.eu

tunnistaa käyttäjän sessio

__utma

bridgestone.eu

erottaa eri käyttäjät ja vierailut

__utmb

bridgestone.eu

määrittää uudet vierailut/ käynnit

__utmc

bridgestone.eu

Ei käytössä ga.js:ssa. Asetus ei käytössä
urchin.js:ssa.

Voimassa
vierailu
2 vuotta
30 min
vierailu

__utmz

bridgestone.eu

tallentaa liikenteen lähteen tai kampanjan, joka

6 kk

selittää, miten käyttäjä tuli sivuille
ASP.NET_SessioId

moto.bridgestone.eu

tunnistaa käyttäjän vierailun

vierailu

BIGipServerpool_auto.bridgestone.eu

moto.bridgestone.eu

lataa tasapainottavan (järjestelmä) evästetiedoston vierailu

SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE

moto.bridgestone.eu

tunnistaa kävijän toistuvat käynnit

SC_ANALYTICS_SESSION_COOKIE

moto.bridgestone.eu

tunnistaa saman käyttäjän HTTP-pyyntöjen sarjan vierailu

__utma

moto.bridgestone.eu

erottelee käyttäjät ja vierailut

2 vuotta

__utmb

moto.bridgestone.eu

määrittää uudet vierailut/käynnit

30 min

__utmc

moto.bridgestone.eu

Ei käytössä ga.js:ssa. Asetus ei käytössä

vierailu

10 vuotta

urchin.js:ssa.
__utmz

moto.bridgestone.eu

tallentaa liikenteen lähteen tai kampanjan, joka

6 kk

selittää, miten käyttäjä tuli sivuille
mc.lp

moto.bridgestone.eu

tallentaa viimeksi katsotut tuotteet

1 vuosi

sc_pview_shuser

moto.bridgestone.eu

Sitecore-järjestelmän evästetiedosto

vierailu

ASP.NET_SessioId

auto.bridgestone.eu

tunnistaa käyttäjän vierailun

vierailu

BIGipServerpool_auto.bridgestone.eu

auto.bridgestone.eu

lataa tasapainottavan (järjestelmä) evästetiedoston vierailu

SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE

auto.bridgestone.eu

tunnistaa saman käyttäjän toistuvat käynnit

SC_ANALYTICS_SESSION_COOKIE

auto.bridgestone.eu

tunnistaa saman käyttäjän HTTP-pyyntöjen sarjan vierailu

__atuvc

addthis.com

näyttää päivitetyn laskennan, jos käyttäjä jakaa sivun 2 v

__atuvc

auto.bridgestone.eu

näyttää päivitetyn laskennan, jos käyttäjä jakaa sivun 2 v

__utma

auto.bridgestone.eu

erottaa käyttäjät ja vierailut

2 vuotta

__utmb

auto.bridgestone.eu

määrittää uudet vierailut/käynnit

30 min

__utmc

auto.bridgestone.eu

Ei käytössä ga.js:ssa. Asetus ei käytössä

vierailu

10 vuotta

urchin.js:ssa.
__utmz

auto.bridgestone.eu

tallentaa liikenteen lähteen tai kampanjan

6 kk

joka selittää, miten käyttäjä tuli sivuille

psr_lp

auto.bridgestone.eu

tallentaa viimeksi katsotun tuotteen

1 vuosi

psr_lastsearch

auto.bridgestone.eu

tallentaa käyttäjän viimeiset hakuparametrit profiiliin 2 vk

sc_pview_shuser

auto.bridgestone.eu

Sitecore-järjestelmän evästetiedosto

vierailu

uid

addthis.com

jäljittää käyttäjän tunnuksen ja kirjautumisajan

2 vuotta

uit

addthis.com

jäljittää käyttäjän tunnuksen ja kirjautumisajan

1 päivä
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