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TIETOSUOJASELOSTE: DANCESPORT.FI -SIVUSTON KÄYTTÄMÄT EVÄSTEET 

 

Seuraamme verkkosivustomme käyttöä evästeillä. Alla on lisätietoa 

• evästeistä 

• siitä, miten käytämme niitä; sekä 

• miten voit hallita niiden käyttöä 

 

Jos et hyväksy näitä ehtoja, älä käytä sivujamme. 

 

1 Mitä evästeet ovat? 

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneellesi tai muulle päätelaitteellesi, kun käyt 

verkkosivulla. Jokaisella myöhemmällä vierailukerrallasi ne lähetetään takaisin verkkosivullemme tai toiselle 

verkkosivulle, joka tunnistaa evästeen. 

 

Evästeiden avulla pystymme mahdollistamaan sivuston teknisen toiminnan sekä laatimaan tilastoja käydyistä 

sivuista ja käyttäjämääristä. 

 

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org. 

 

2 Sivustomme käyttämät evästeet 

Käytämme sivustollamme erilaisia evästeitä. Evästeitä voidaan jaotella sekä niiden keston että 

käyttötarkoituksen mukaan. 

 

Keston osalta käytämme sekä väliaikaisia että pysyviä evästeitä. Väliaikaiset evästeet säilyvät vain siihen 

saakka, kunnes suljet selaimesi. Käytämme myös pysyviä evästeitä, jotka säilyvät pidemmän, ennalta 

määrätyn ajan (n. 14 kk). 

 

Käyttötarkoitussidonnaisista evästeistä löydät tietoa alempana. 

 

2.1 Välttämättömät 

Kaikki käytetyt evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet 

eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia 

sivustoja. 

 

2.2 Suorituskykyä mittaavat 

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. 

kävijämäärät, eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä 

tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen 

toimivuutta. 

 

Nettisivumme käyttää Google Analytics –evästeitä. Näiden evästeiden keräämät tiedot siirretään ja 

tallennetaan Googlen palvelimille, joista osa saattaa sijaita EU:n ulkopuolella ja joihin tässä tapauksessa 
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sovelletaan paikallista tietosuojalainsäädäntöä. Lisätietoja Googlen yksityisyyskäytännöistä ja Google 

Analyticsin käytöstä: 

 

Google Analytics privacy overview 

Opt out of Google Analytics tracking 

 

3 Miten evästeitä hallitaan ja miten ne poistetaan? 

Suurin osa verkkoselaimista hyväksyy evästeet, mutta voit yleensä muuttaa selaimen asetuksia ja estää uusien 

evästeiden tallennuksen, poistaa olemassa olevat evästeet käytöstä tai pyytää ilmoitusta ennen uusien 

evästeiden tallentamista. 

 

Jos haluat selaimesi estävän evästeiden käytön, määritä asetukset selaimesi valmistajan ohjeiden mukaisesti 

(yleensä joko Ohje-, Työkalut- tai Muokkaa-valikossa). Yksityiskohtaisempia ohjeita saat 

osoitteesta www.aboutcookies.org. 

 

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät 

välttämättä toimi. Evästeen tai evästeluokan käytöstä poistaminen ei vielä poista evästettä selaimestasi, vaan 

sinun on tehtävä se itse selaimesi kautta. 

 

4 Muutokset 

Ilmoitamme muutoksistamme evästeiden käytön suhteen täällä. Saatamme myös korostaa muutoksia 

verkkosivuillamme. 

 

Tietosuojaseloste päivitetty 26.5.2018 

 

 


