CONTINENTAL FOODS
EVÄSTEKÄYTÄNTÖ
Viimeisin päivitys 30. toukokuuta 2018
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Mikä on tämän evästekäytännön tarkoitus?

Tämä on Continental Foods -yrityksen käytäntö evästeiden käytöstä tällä verkkosivustolla
(jäljempänä ”Verkkosivusto”). Tämän evästekäytännön tarkoitus on antaa sinulle tietoa
käyttämistämme evästeistä, jotta voit helposti hallita evästeasetuksiasi.
Tämä Evästekäytäntö tulisi lukea yhdessä Tietosuojakäytäntömme kanssa, joka löytyy täältä.
Tämän Evästekäytännön viittaukset kohteisiin ”Continental Foods”, ”me”, ”meitä” tai ”meidän”
sisältävät kaikki seuraavat konsernimme yksiköt, jotka ovat sijoittautuneet viiteen valtioon
Euroopassa:
Belgia

Continental Foods Belgia NV

(pääkonttori ja päätoimipaikka)

BE 0458.358.850
Rijksweg 16
B - 2870 Puurs
BELGIA

Ranska

Continental Foods France SAS
63 bis, Rue de Sèvres
F - 92514 Boulogne Billancourt
RANSKA

Continental Foods Production France SAS
1420 Route de Carpentras
CS 80018 Le Pontet
84275 Vedène Cedex
RANSKA

Destombes SAS
ZI de l’Alouette - Rue Gutenberg
62800 Liévin
RANSKA

Destombes Production SAS
ZI de l’Alouette - Rue Gutenberg
62800 Liévin
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RANSKA

Saksa

Continental Foods Germany GmbH
Geniner Strasse 88-100
D - 23560 Lübeck
SAKSA
Continental Foods Production
Germany GmbH
Geniner Strasse 88-100
D - 23560 Lübeck
SAKSA

Suomi

Continental Foods Finland Oy
Tammiston kauppatie 7 B
FI-01510 Vantaa
SUOMI

Ruotsi

Continental Foods Sweden AB
Scheelevägen 30
SE - 223 63 Lund
RUOTSI
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Mitä evästeet ovat ja miksi niitä käytetään?

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja,
mobiililaitteeseesi.

jotka internetselaimesi tallentaa

tietokoneellesi

tai

Osa evästeistä, joita käytämme Verkkosivustollamme, on välttämättömiä Verkkosivustomme
toiminnalle. Muiden tehtävänä on tarjota sinulle parempi, nopeampi ja turvallisempi käyttäjäkokemus.
Evästeet luokitellaan usein seuraaviin luokkiin:
❖ ”istuntoevästeet”:
selainikkunan;

evästeet,

jotka

poistetaan automaattisesti,

kun

käyttäjä

sulkee

❖ ”pysyvät evästeet”: evästeet, jotka sijoitetaan käyttäjän kovalevylle ja jotka pysyvät siellä
tietyn ajan (evästeet voivat vanhentua useiden minuuttien, päivien tai vuosien kuluttua);
❖ ”omat evästeet”: evästeet, jotka verkkosivuston ylläpitäjä itse kehittää ja sijoittaa; ja
❖ ”kolmansien osapuolten evästeet”: evästeet, jotka sijoittaa verkkosivusto, joka kuuluu eri
verkkotunnukselle kuin sille, joka näkyy verkkosivuston osoiterivillä.
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Voit katsoa lisätietoja Verkkosivustollamme käyttämistämme evästeistä alla kohdasta 4. , Kohdassa
5 kerrotaan, miten näitä evästeitä hallinnoidaan – mukaan lukien se, miten ne haluttaessa poistetaan.
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Mitä ovat sosiaalisen median liitännäiset tai pikselit ja miksi käytämme niitä?

Evästeiden lisäksi käytämme Verkkosivustollamme myös sosiaalisen median liitännäisiä ja/tai
Facebook-pikseleitä.
Sosiaalisen median liitännäisten avulla voimme tunnistaa sinut sosiaalisen median profiilisi
perusteella ja tuoda tiettyjä tietoja (kuten tunnistus- ja yhteystiedot tai profiilikuvasi). Lisäksi ne
antavat meille mahdollisuuden käyttää sosiaalisen median (LinkedIn, Twitter, Facebook) "jaa"painikkeita. Lisätietoja tästä on saatavissa sosiaalisen median palvelusi tietosuojakäytännöstä. Jos
et halua yhdistää sosiaalisen median profiiliasi, kirjaudu ulos palvelusta ennen Verkkosivustomme
käyttöä.
Facebook-pikselit ovat ohjelmistokoodin osia, joita käytetään verkkosivulla mittaamaan
mainoskampanjoiden tehokkuutta ja antamaan käsitys siitä, kuinka kävijät käyttävät verkkosivustoa.
Pikselikoodi sijoitetaan verkkosivuston otsikkotunnisteeseen. Jos joku käy verkkosivustolla ja
suorittaa verkkosivustolla tietyn toiminnon, Facebook-pikseli aktivoituu ja ilmoittaa tästä meille. Näin
voimme varmentaa, mikä verkkosivustolla kävijä suorittaa mitäkin toimintoja. Voimme myös ottaa
sinuun uudestaan myöhemmin yhteyttä Facebook-mainoksilla, jotka on räätälöity kiinnostuksesi
mukaan (tätä kutsutaan myös ”uudelleenmarkkinoinniksi”). Käytämme pikselitietoja (i) varmistamaan,
että mainoksemme näytetään oikeille henkilöryhmille, (ii) luomaan kohdeyleisöjä mainoksillemme ja
(iii) ottamaan käyttöön muita Facebook-mainonnan työkaluja. Lisätietoja Facebook-pikselien käytöstä
on saatavissa Facebookin Tietosuojakäytännöstä. Suosittelemme myös, että varmennat ja päivität
säännöllisesti Facebookin tietosuoja-asetuksesi ja että teet asetuksesi Facebookin tarjoamilla
keinoilla.
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Mitä evästeitä käytämme?

Alla on luettelo Verkkosivustollamme käyttämistämme evästeistä.
Evästeen tyyppi

Evästeen tarkoitus

Evästeen nimi

Oma

eväste

/

Säilytysaika

kolmannen
osapuolen eväste
Välttämätön
tekninen eväste

/ Tämä

eväste

on

välttämätön

csrftoken

Oma

vuosi

django_language

Oma

vuosi

Verkkosivustomme toiminnalle ja antaa
sinulle

mahdollisuuden

käyttää

sivuston tiettyjä osia. Se esimerkiksi
antaa sinulle mahdollisuuden liikkua
Verkkosivuston

eri

osien

välillä

lomakkeiden täyttämistä varten jne.
Jos

et

salli

näitä

evästeitä,

Verkkosivuston tietyt osat eivät toimi tai
ne eivät toimi parhaalla mahdollisella
tavalla.
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Analytiikkaeväste

Tämä

eväste

antaa

mahdollisuuden

meille

_ga

Kolmannen

tunnistaa

Verkkosivustollamme

kävijät,

jotta

voimme laskea kävijöiden lukumäärän

_gat

ja tunnistaa heidän liikkumistapansa
sivustolla.

Tämä

mahdollisuuden

antaa

parantaa

vuosi

osapuolen

Kolmannen

minuutti

osapuolen

meille
käyttäjien

_gid

liikkumista sivustolla ja varmistaa, että

Kolmannen

vuorokausi

osapuolen

käyttäjät voivat löytää tarvitsemansa
asiat nopeammin ja helpommin.
Käytämme

Verkkosivustollamme

erityisesti Google Analytics -evästeitä.
Toimintoeväste

Nämä

evästeet

Verkkosivustomme
siitä

helpottavat
käyttöä,

miellyttävämpää

varmistavat,

kävijöille

että

__atrfs

tekevät

Nämä

-

osapuolen

ja
saat

__atuvc

henkilökohtaisemman
selauskokemuksen.

Kolmannen

Kolmannen

vuosi

osapuolen

kuukausi

Kolmannen

tunti

ja

evästeet

voivat esimerkiksi muistaa kielivalintasi

__atuvs

ja sen, käytätkö Verkkosivustoamme

osapuolen

ensimmäistä kertaa vai et sekä sen,
oletko hyväksynyt evästebannerimme
jne.
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Kuinka voit hallita / poistaa näitä evästeitä?

Kaikki suurimmat verkkoselaimet tarjoavat
mobiililaitteeseesi asennettuja evästeitä.

mahdollisuuden

hallita

tietokoneellesi

tai

Jos et halua tämän Verkkosivuston sijoittavan evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi, voit
rajoittaa tätä mahdollisuutta tai poistaa sen helposti säätämällä selaimesi tai mobiililaitteesi asetuksia.
Lisäksi voit säätää selaimesi tai mobiililaitteesi asetukset niin, että saat ilmoituksen aina, kun saat
evästeen tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi, jotta voit päättää, haluatko hyväksyä tämän evästeen
vai et.
Huomaathan, että kun poistat tietyt evästeet käytöstä, on mahdollista, että jotkin Verkkosivustomme
osat eivät enää toimi kunnolla etkä voi enää nauttia parhaasta mahdollisesta käyttäjäkokemuksesta.
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Tämän evästekäytännön muutokset

Saatamme joutua aika ajoin muuttamaan tätä Evästekäytäntöä, esimerkiksi jos Verkkosivustollamme
otetaan käyttöön uusia toimintoja. Kehotamme sinua siksi lukemaan tämän Evästekäytännön
säännöllisesti. Tärkeistä muutoksista ilmoitetaan Verkkosivustollamme. Evästekäytännön tätä
versiota muokattiin viimeksi 30. toukokuuta 2018.

Sivu 4 / 5

7

Yhteystiedot

Jos sinulla on kysyttävää, kommentoitavaa tai valitettavaa tästä Evästekäytännöstä, ota meihin
yhteyttä
lähettämällä
sähköpostia
tai
lähettämällä
pyyntö
verkkosivustojemme
yhteydenottolomakkeen kautta tai kirjoittamalla yllä Osassa 1 mainittuun osoitteeseen.
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