Evästeet
Mikä eväste on?
Eväste on tiedosto, jonka palvelin, sivusto, sovellus tai viestitysjärjestelmä lähettää selaimeen tai laitteeseen,
kuten tietokone, tablet-tietokone, mobiililaite tai muu elektroninen laite. Eväste mahdollistaa sen, että selain
voi parantaa käyttökokemustasi muistamalla joitakin tietoja, kuten hakutottumuksesi tai sijaintisi. Parker
Online -palvelussa (määritelty Käyttöehdoissa), johon sinulla on pääsy, voidaan käyttää yhtä tai useampia
seuraavan tyyppisistä evästeistä:
Istunnon kestävät ja pysyvät evästeet
Istunnon kestävät evästeet helpottavat sivuston tai sovelluksen selaamista. Ne ovat väliaikaisia siten, että
ne säilyvät vain selausistuntosi ajan ja tuhoutuvat, kun suljet selaimesi. Pysyvät evästeet säilyvät koneellasi
tai laitteellasi senkin jälkeen, kun istunto on päättynyt, kunnes ne poistetaan tai estetään.
Toiminnallisuusevästeet
Näiden evästeiden ansiosta palvelin tunnistaa sinut ja muistaa asetuksia, kuten valitsemasi kielen ja
sijainnin. Niitä voidaan myös käyttää pitämään kirjaa sivustoista, joilla olet vieraillut.
Käyttötoimintoevästeet
Käyttötoimintoevästeiden ansiosta voimme koota tietoja esimerkiksi siitä, miten vierailijat käyttävät
sivustoamme tai sovelluksiamme, ja millä sivuilla on eniten käyntikertoja. Niitä voidaan käyttää myös
tallentamaan häiriöitä, joita vierailijat saattavat kokea katsellessaan jotakin määrättyä sivua.
Välttämättömät evästeet
Nämä evästeet ovat tarpeellisia, jotta käyttäjät voivat liikkua tässä sivustossa tai sovelluksessa ja käyttää sen
ominaisuuksia.
Useimmat Parker Online -palveluille olennaisista evästeistä ovat Parker-organisaatioiden asettamia.
Kolmansien osapuolien evästeet ovat muiden organisaatioiden asettamia. Näihin kuuluvat esimerkiksi
sähköpostimarkkinointi-, Live Chat- ja analytiikkaevästeet, jotka kaikki mainitaan seuraavassa
taulukossa.
Miten käytämme evästeitä?
Parker-organisaatiot voivat käyttää evästeitä ja muita tekniikoita, kuten pikselitunnisteita ja verkkomajakoita,
parantaakseen Parkerin palveluiden käyttökokemustasi. Näitä tekniikoita käytettäessä saatavia tietoja
voidaan sovellettavan lain mukaisesti käsitellä joko henkilökohtaisina tai ei-henkilökohtaisina tietoina.
Miten hallitsen evästeitä?
Useimmat selaimet hyväksyvät evästeet automaattisesti. Voit yleensä muokata selaimesi asetuksia
estääksesi evästeiden käytön. Kun käytät Parkerin sivustoa, sovellusta tai palveluita, tietyissä ETA-maiden
kaltaisissa maissa näkyviin saattaa tulla ensimmäisellä käyttökerralla palkki, jossa kerrotaan, että sivustossa
tai sovelluksessa käytetään evästeitä, ja sinut ohjataan tähän asiakirjaan (sekä Käyttöehtoihin ja
Yksityisyyskäytäntöön). Palkissa kerrotaan, että jos jatkat Parkerin palveluiden käyttämistä tai jäät
aloitussivulle, jolla palkki näkyy, tässä asiakirjassa kuvatut evästeet asennetaan käyttämääsi laitteeseen ja
suostut siihen jatkamalla Parker Online -palveluiden käyttämistä.
Selaimesi tai laitteesi voidaan milloin tahansa asettaa hylkäämään nämä evästeet ja muut tekniikat. Se
merkitsee, että voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi niiden käytölle. Jos haluat tehdä niin, muuta
selaimesi tietosuoja-asetuksia tai seuraa selaimesi ohjevalikossa olevia ohjeita. Vaihtoehtoisesti valitse
Ohje (Help) työkaluvalikosta tai katso evästeiden hallintaopasta, jonka on tuottanut Interactive Advertising
Bureau: www.allaboutcookies.org. Evästeiden käytön estäminen voi estää sinua käyttämästä joitakin Parker
Online -palveluita.

Välttämättömät evästeet

Evästeen nimi / toimittaja

Tarkoitus

Parker.comkäyttäjäkokemusevästeet

Käytämme useita evästeitä, joita ilman sivumme, osoitteet tai muut sivusto("sivustot"), sovellus-, IoT- tai sosiaalisen median palvelumme eivät toimi.
Näiden evästeiden avulla voit siirtyä sivustossa ja käyttää sen keskeisiä
ominaisuuksia. Näiden evästeiden toimintoja:
• Sivustoyhteytesi tunnistaminen
• Sivustoon kirjautumisesi tunnistaminen
• Käyttämäsi sivuston, kielen ja sivujen tunnistaminen
• Käyntisi asetusten tallentaminen, jotta esimerkiksi istunnon aikakatkaisu
toimii

Käyttötoimintoevästeet
Evästeen nimi / toimittaja

Tarkoitus

Sivuston yleinen analytiikka

Sivustoissamme saatetaan käyttää evästeitä, joiden avulla kolmansina
osapuolina toimivat analyysipalveluiden toimittajat tarjoavat sivujen
käyttämistietojen kaltaisia tilasto- ja muita tietoja sivustojemme
käyttämisestä, jotta saamme selville käyttäjien mielenkiinnon kohteet, voimme
mitata kampanjoiden tehokkuutta sekä yrittää kehittää sivustojemme
toimintaa.
Sivustoissamme saatetaan käyttää evästettä, jonka avulla kolmantena
osapuolena toimiva toimittaja tuottaa meille anonyymejä tietoja käyttäjien
saamista kokemuksista ja sivuston toiminnasta, jotta voimme antaa
suosituksia tai parantaa sivuston tehokkuutta muita samalla tavalla toimivia
käyttäjiä varten.
Sivustossa saatetaan käyttää evästettä, jonka avulla saadaan tehtävän
kuvauksen ja valitun kielen kaltaisia anonyymejä käyttäjätietoja, joita
kolmantena osapuolena toimiva evästetoimittajamme käyttää tarjotessaan
analysointipalveluita.

Sähköisen kaupankäynnin
analytiikka

Parker.com-sivuston
analytiikkatietoeväste

Toiminnallisuusevästeet (Parker.com)
Evästeen nimi / toimittaja

Tarkoitus

Parker.com-kielieväste

Esimerkiksi Saksassa, Ranskassa ja Sveitsissä käytettävissä monikielisissä
sivustoissamme käytetään evästettä, jonka avulla käyttäjät voivat vaihtaa
kielen.

Oma Parker -evästeet
(Parker.com)
Parker.commobiilisovellusevästeet

Käytämme
evästeitä
tarjotaksemme
Oma
Parker
-toiminnon
verkkosivustoissamme.
Käytämme samankaltaista toimintoa kuin evästeet, kun käytät verkkosivustoa
mobiilisovelluksen kautta. Toimintoa käytetään esimerkiksi varmistamaan,
että sinulle avautuu oikea maasivu ja mahdollistamaan osaluetteloiden
rakentamisen, kun käytät sovellusta.

Parker.com-maaeväste

Saatamme käyttää evästettä, joka muistaa maavalintasi sivustossa, jotta
tulevilla vierailuillasi sinut ohjataan samalle maasivustolle.

Toiminnallisuusevästeet (kolmannen osapuolen)
Evästeen nimi / toimittaja

Tarkoitus

Viestittelyeväste

Käytämme evästeitä tarjotaksemme suoria verkkokeskusteluistuntoja, joiden
kautta
tarjoamme
sinulle
tukitoimintoja.
Saatamme
käyttää
kolmatta osapuolta tämän palvelutoiminnon tuottamiseen, jotta voimme
tarjota kyseisen palvelun

Markkinointiautomaatioeväste

Saatamme käyttää kolmatta osapuolta tuottamaan tunnetuille Parker.comasiakkaille erityisesti suunnattua viestintää (siinä tapauksessa, että he ovat
valinneet haluavansa ottaa vastaan tämän kaltaista viestintää).
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