Evästeseloste
Päivitetty: 21. tammikuuta 2019

1 Tietoa rekisterinpitäjästä
Tällä sivustolla käytettävien ensimmäisen osapuolen evästeiden kautta saatavien tietojen hallinnasta
vastaava osapuoli (jäljempänä ”rekisterinpitäjä”, ”Eurofins” tai ”me”) on
Eurofins NSC Finland Oy.
Survontie 9D, 40500 Jyväskylä, Suomi
Tässä evästeselosteessa kerrotaan perusteet sille, miten Eurofins käsittelee sinusta evästeiden
kaltaisten jäljitysteknologioiden avulla kerättäviä tietoja ja miten se kertoo sinulle näistä
jäljitysteknologioista ja erityisesti evästeistä. Tarkoituksena on, että ymmärrät näiden tietojen avulla
paremmin, mitä evästeet ovat ja miten ne myötävaikuttavat vierailuusi sivuillamme. Euroopan
lainsäädäntö vaatii kaikkia evästeitä käyttäviä sivustoja varmistamaan, että olet tietoinen asiasta ja
että annat erikseen luvan kerätä tietoja evästeiden käytön avulla ja tallentaa kyseiset tiedot.
Jos sinulla on kysyttävää tästä evästeselosteesta tai jos haluat jättää henkilötietojasi koskevan
pyynnön, ota meihin yhteyttä osoitteessa:
cookies@eurofins.com

2 Mitä tietoja Eurofins minusta kerää?
Eurofins voi saada sinusta tietoa, kun vierailet tällä sivustolla.
Keräämme sinusta mm. seuraavia tietoja:




henkilöllisyytesi (kuten IP-osoite);
laitetiedot, kuten selaimen tyyppi ja kieli ja pyyntösi päivämäärä ja aika, ja osoite, josta
sivustolle on tultu;
asetuksesi, kuten kieliasetukset, sivuston ilmoitukset tai hälytykset;



sijaintisi;



mitä sisältöä tarkastelet tai millä sivuilla vierailet;



sivustohakumme avulla tekemäsi haut.

3 Miten Eurofins kerää tietoa minusta?
3.1 Keräämme sinusta tietoa verkkosivumme kautta evästeiden avulla
Keräämme tietoa sinusta, kun vierailet sivustollamme tai tarkastelet Eurofinsin tarjoamaa sisältöä.
Osa tästä tiedosta kerätään automaattisesti evästeiden kautta ja tallennetaan palvelimen
lokitiedostoihin. Käytämme myös eri tekniikoita sijainnin määrittämiseen IP-osoite mukaan lukien; ne
voivat kertoa Eurofinsille esimerkiksi missä maassa tai kaupungissa sijaitset.

3.1.1 Mitä evästeet ovat?
Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka sivusto tallentaa tietokoneellesi tai mobiililaitteellesi, kun
vierailet sivustolla. Sen avulla sivusto muistaa toimintosi ja asetuksesi (kuten sisäänkirjautuminen,
kieli, fontin koko ja muut näyttöasetukset) myöhemmin, jolloin sinun ei tarvitse asettaa niitä
uudelleen aina kun palaat sivustolle tai siirryt yhdeltä sivulta toiselle.
Evästeitä on erilaisia. Kuten alempana kerrotaan, jotkut evästeet laajentavat sivustomme toimintoja
ja parantavat kokemustasi vieraillessasi sivustollamme, kun taas toiset ovat sen toiminnalle
välttämättömiä, eikä sivusto ehkä toimi oikein ilman niitä.

3.1.2 Mitä evästeitä Eurofinsin sivustolla käytetään, mihin tarkoituksiin niitä
käytetään ja kuinka kauan niitä säilytetään?
Välttämättömät evästeet: Näitä evästeitä tarvitaan sivustolla liikkumiseen ja sen toimintojen
käyttämiseen, kuten suojatuille alueille pääsyyn. Ilman näitä evästeitä sivuston käyttäjien toivomia
palveluita, kuten ostoskoria tai verkkolaskutusta, ei voi käyttää. Välttämättömiin evästeisiin
tallennetaan yksilöllinen tunniste, jonka avulla käyttäjää voidaan hallinnoida yksilönä ja hänet
voidaan tunnistaa yksilöllisesti muiden sivustolla vierailevien käyttäjien joukossa, jotta käyttäjälle
voitaisiin tarjota tarkka ja yhdenmukainen palvelu.
Näiden evästeiden avulla toteutetaan palveluita, joita sivuston käyttäjät ovat erikseen pyytäneet.
Nämä ovat ensimmäisen osapuolen evästeitä, jotka asettaa vieraillun sivuston verkkopalvelin, ja
niillä on sama verkkotunnus. Ne ovat pysyviä, ja ne poistetaan vuoden kuluttua.

Suorituskykyevästeet: Nämä evästeet keräävät käyttäjistä tietoja kuten sivun latausnopeus,
internet-yhteyden nopeus, selaimen tyyppi, laitteen tyyppi, näytön koko jne., jotta voitaisiin arvioida
sivuston suorituskykyä ja kehittää sitä. Tiedot anonymisoidaan heti, kun ne on kerätty. Evästeet
asettaa kolmannen osapuolen palvelu nimeltä Google Analytics. Se kerää tietoa koostetusti
(anonyymisti), mukaan lukien sivuston vierailijamäärä, mistä vierailijat tulevat ja millä sivuilla he
vierailivat. Nämä evästeet on jaettu istuntoevästeisiin, jotka poistetaan, kun käyttäjä sulkee
selaimen, ja pysyviin evästeisiin, jotka tallennetaan käyttäjän tietokoneelle/laitteelle määrätyksi
ajaksi (yleensä kaksi vuotta).
Toiminnalliset evästeet: Nämä evästeet muistavat automaattisesti käyttäjien aikaisemmin tekemät
valinnat, jotta heidän seuraavaa käyntikokemustaan sivustolla voitaisiin parantaa (ne muistavat
käyttäjän valitseman kielen tai muita asetuksia, kuten esimerkiksi onko käyttäjä jo kirjautunut
sisään). Nämä evästeet estävät myös sen, että käyttäjälle tarjottaisiin palvelua, josta hän on jo
aikaisemmin kieltäytynyt. Evästeet ovat pysyviä, ja niitä säilytetään yleensä vuoden ajan. Jotkin
evästeet asetetaan toiminnon ponnahdusikkunan avautumisen jälkeen estämään sen ilmestyminen
uudelleen tietyllä sivulla, kun taas toiset määrittävät, näkyykö kaikkien sivujen alareunan keskellä
Eurofinsin 30-vuotispäivää juhlistavista sivuista kertova ilmoituspalkki. Jos kyseistä evästettä ei ole,
ilmoituspalkki näytetään.
Nämä ovat ensimmäisen osapuolen evästeitä, jotka asettaa vieraillun sivuston verkkopalvelin, ja
niillä on sama verkkotunnus.
Kohdennetut evästeet ja markkinointievästeet: Nämä evästeet seuraavat käyttäjien selailua eri
sivustoilla ja keräävät tietoja käyttäjän selailutavoista. Evästeitä käytetään näyttämään sivuston
käyttäjille mainoksia, jotka vastaavat heidän kiinnostuksen kohteitaan, rajoittamaan kuinka monta
kertaa käyttäjä näkee mainoksen ja mittaamaan mainoskampanjoiden tehokkuutta. Evästeissä on ne
yksilöivä tunnus, jonka avulla yksittäisten käyttäjien selailutavat voi erottaa toisistaan; siihen voi
myös tallentaa koodia, joka voidaan sitten kääntää muualle tallennetun tiedon avulla tiedoksi
selailutavoista tai -mieltymyksistä. Evästeet muistavat, että käyttäjä on vieraillut sivustolla, ja tämä
tieto jaetaan muiden organisaatioiden kuten esimerkiksi mainostajien kanssa. Usein
markkinointievästeet tai kohdennetut evästeet on kytketty muiden organisaatioiden tarjoamiin
toimintoihin sivustolla. Nämä kolmannen osapuolen organisaatiot ovat yleensä asettaneet kyseisten
evästeiden sisältämät tiedot ja hallitsevat niitä.

Kaikkia evästeitä käytetään ainoastaan yllä mainittuihin tarkoituksiin ja tarjoamaan parempia
palveluita kaikille sivustomme kävijöille, jotta voimme esitellä sivustomme, palvelumme ja
tuotteemme sinulle parhaiten sopivalla tavalla.
Huomaathan, että tällä sivustolla Google Analytics -koodia täydentää ”anonymizeIP”-laajennus, joka
varmistaa, että IP-osoitteet kerätään anonyymisti (ns. IP-maskaus).
YouTube
Haluamme tarjota sinulle laajan valikoiman multimediatietoa. Sen takia olemme upottaneet sivuille
YouTube-videoita (YouTube LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 USA). Laillisena
perusteena on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta.
Integraatio toimii tehostetussa yksityisyystilassa eli evästeettömässä ratkaisussa, mikä tarkoittaa
sitä, että YouTube asettaa evästeitä ja pikselitunnisteita mainonnan ja hakutulosten mukauttamista
varten ainoastaan siinä tapauksessa, että videota toistetaan.
Kun toistat YouTube-videota, YouTuben operaattorille eli Googlelle lähetetään seuraavia tietoja:
• IP-osoite,
• vieraillun sivun tarkka osoite,
• selaimen siirretty tunniste
• järjestelmän päivämäärä ja soittoaika,
• olemassa olevat evästeet, joita voidaan käyttää selaimesi yksilölliseen tunnistamiseen.
Google on YouTuben operaattorina yksin vastuussa näiden tietojen käsittelystä. Emme tiedä, mitä
tietoa siellä käsitellään (tai miten), emmekä voi myöskään vaikuttaa siihen. Lisää tietoa on saatavilla
täältä. Huomaa, että Google voi saada lisää tietoa evästeiltä, jotka on jo tallennettu tietokoneellesi.
Emme tiedä, mitä tietoa siellä käsitellään (tai miten), emmekä voi myöskään vaikuttaa siihen.
YouTuben tietosuojasäännöt löytyvät täältä.

3.1.3 Miten evästeitä voi hallita?
Voit halutessasi hallita ja/tai poistaa evästeitä. Voit poistaa kaikki tietokoneellasi jo olevat evästeet,
ja voit asettaa useimmat selaimet estämään evästeiden asettamisen. Jos kuitenkin teet näin, saatat
joutua muokkaamaan joitakin asetuksia käsin joka kerran vieraillessasi sivustolla, eivätkä kaikki
palvelut tai toiminnot välttämättä toimi.
Jos haluat lisää tietoa evästeistä ja miten ne voi poistaa käytöstä selaimessasi, vieraile
sivustolla http://www.allaboutcookies.org/.

Voit hyväksyä tai hylätä kunkin tämän sivuston evästeen helposti muuttamalla asetuksia kunkin
Eurofins-sivuston linkistä ”Cookie Preferences” (evästeasetukset).

3.2 Me keräämme sinusta tietoa jäljitteiden ja parametrien seurannan avulla
Me käytämme myös evästeiden kaltaisia jäljitteiksi kutsuttuja ohjelmia. Jäljite on yksi tekniikoista,
jonka avulla seurataan, kuka lukee verkkosivua tai sähköpostia, milloin ja millä tietokoneella. Sitä
voidaan myös käyttää ohjaamaan käyttäjän ohjelma kolmannen osapuolen verkkopalveluun
jäljitystarkoituksessa.
Jäljittimien käytöstä ei voi kieltäytyä. Koska niitä kuitenkin käytetään yhdessä evästeiden kanssa,
voit käytännössä poistaa ne käytöstä asettamalla selaimesi estämään evästeiden käytön tai
rajoittamaan sitä.
Käytämme myös ETagia; se on HTTP-protokollan otsikkokenttä, jota käytetään yleensä
verkkovälimuistin vahvistamiseen tehokkaamman selailun sallimiseksi. Sitä on myös käytetty
evästeiden kaltaisiin tarkoituksiin.
Lisäksi käytämme myös komentosarjoja (kuten esim. JavaScript-koodia) ja komponentteja (kuten
Adobe Flashin kaltaiset selainlaajennukset), joilla luodaan verkkosivuja ja automatisoidaan
tietokoneen prosesseja. Voit poistaa JavaScriptin ja muut komentosarjat käytöstä selaimessasi (ks.
selaimesi asetukset).

3.3 Keräämme sinusta tietoja kolmansien osapuolten kautta
Käytämme Google Analyticsin kolmannen osapuolen yleisötietoja, kuten ikä, sukupoli ja
mielenkiinnon kohteet, ja teemme yhteistyötä yritysten kanssa, jotka keräävät tietoa sinun
toiminnastasi verkossa, jotta voisimme tarjota sinulle kiinnostuksen kohteitasi ja mieltymyksiäsi
vastaavia mainoksia. Saatat esimerkiksi nähdä tällä sivustolla tai muilla sivustoilla tiettyjä mainoksia,
koska olemme solmineet sopimuksen Googlen ja muiden samankaltaisten yritysten kanssa
kohdentaaksemme mainontaamme meidän tai niiden keräämien tietojen perusteella, mukaan lukien
automaattisin keinoin (kuten evästeet ja jäljittimet) kerätyt tiedot. Nämä yritykset käyttävät myös
automatisoitua teknologiaa keräämään tietoa, kun klikkaat meidän mainoksiamme, mikä auttaa niitä
markkinointimme tehokkuuden seuraamisessa ja hallinnassa.
Voit kieltää kolmansien osapuolten mainosverkostojen kiinnostuksen kohteisiisi räätälöityjen
mainosten tarjoamista varten suorittaman automaattisen tiedonkeruun vierailemalla sivustolla ”SelfRegulatory Principles for Online Behavioural Advertising” (käyttäytymiseen perustuvan

verkkomainonnan itsesääntelyperiaatteet) osoitteessa http://www.aboutads.info/choices/. Voit myös
muokata Google Display ‑ verkoston mainosten asetuksia tai poistaa ne käytöstä osoitteessa
http://www.google.com/ads/preferences/. Koska nämä kielto- ja asetussivut koskevat vain sitä
selainta, jolla sivuilla vierailtiin, ja koska Eurofins ei ylläpidä kyseistä sivua, emme pysty asettamaan
kieltoja puolestasi.

4 Millä perusteella tai perusteilla käsittelette henkilötietojani?
Tarvitsemme suostumuksesi evästeiden käyttöön ja evästeiden avulla sinusta kerättyjen tietojen
käsittelyyn. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa joko kokonaan tai osittain muokkaamalla
asetuksiasi jokaiselta Eurofinsin verkkosivulta löytyvän linkin ”Cookie Preferences”
(evästeasetukset) kautta.

5 Kenelle henkilötietoni siirretään?
Henkilötietosi voidaan siirtää mille tahansa Eurofinsin kumppaneista (ne löytyvät
osoitteesta https://www.eurofins.com/). Me emme myy tai luovuta muulla tavoin sivustomme
kävijöiden henkilötietoja kolmansille osapuolille seuraavia poikkeuksia lukuun ottamatta:


luotettavat yritykset tai henkilöt, jotka käsittelevät henkilötietojasi meidän puolestamme
ohjeidemme ja sovellettavien tietosuojasäännösten mukaisesti




meille palveluita suorittavat palveluntarjoajat
Eurofinsin ulkoiset yritykset, organisaatiot tai henkilöt, jos meillä on hyvä syy uskoa, että
pääsy tietoihin tai niiden käyttö, säilyttäminen tai luovuttaminen on perustellusti välttämätöntä
o

sopimusehtojen toimeenpanoa ja toteuttamista varten

o

sovellettavien lakien, säännösten, oikeudenkäyntien tai täytäntöönpanokelpoisten
valtiollisten vaatimusten täyttämiseksi

o

petosten, turvallisuusongelmien tai teknisten ongelmien havaitsemiseksi tai
estämiseksi tai muuten niihin puuttumiseksi

o

Eurofinsin, käyttäjiemme tai suuren yleisön oikeuksien, omaisuuden tai
turvallisuuden suojaamiseksi vahingoilta lain vaatimalla tai sallimalla tavalla



valvonta- tai poliisiviranomaisille, jos uskomme vilpittömästi, että laki vaatii meitä
luovuttamaan tiedot rikostutkinnan tai verojen tai tullimaksujen keräämisen yhteydessä,
noudattaaksemme sovellettavaa lakia tai toimivaltaisen oikeuden päätöstä, tai oikeudenkäynnin
yhteydessä



kolmansille osapuolille osana fuusiota, yrityskauppaa tai konkurssia, jos myymme tai
luovutamme yrityksemme tai varallisuutemme joko kokonaan tai osittain (mukaan lukien
konkurssin yhteydessä).

6 Siirretäänkö tietojani Euroopan unionin ulkopuolelle?
Henkilötietojasi voidaan siirtää EU:n ulkopuolelle, jos jokin yllä mainituista vastaanottajista sijaitsee
EU:n ulkopuolella. Tietoja voidaan kuitenkin siirtää vain maihin, joiden suhteen




Euroopan komissio on tehnyt päätöksen tietosuojan tason riittävyydestä (joka takaa, että
henkilötietojen suojaustaso kyseisessä maassa on riittävän korkea)
olet antanut nimenomaisen suostumuksen
asianmukaiset suojatoimenpiteet on toteutettu, kuten esimerkiksi tietosuojaa koskevat
vakiolausekkeet (löytyvät seuraavasta osoitteesta: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/dataprotection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en)
tai Privacy Shield -tietosuojasertifikaatti (yritykset, joilla on tämä sertifikaatti, löytyvät
täältä: https://www.privacyshield.gov/list).

7 Mitä oikeuksia minulla on henkilötietojeni suhteen?
Sinulla on oikeus


saada pääsy tietoihisi



oikaista tietojasi



rajoittaa tietojesi käsittelyä



peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa edellä kuvatun mukaisesti



poistaa tietosi.

Sinulla on myös oikeus tehdä valitus asiaankuuluvalle kansalliselle tietosuojaviranomaiselle, jos
näitä oikeuksia ei noudateta. Seuraavasta linkistä löytyy yleiskatsaus kansallisista
tietosuojaviranomaisista: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

8 Linkit muille sivustoille
Me tarjoamme käyttöösi linkkejä muille sivustoille. Jos seuraat näitä linkkejä, tämä evästeseloste ei
ole enää voimassa. Kyseisillä sivustoilla voi olla oma tietosuojaselosteensa, ja suosittelemme, että
käyt sen läpi, jos vierailet jollain linkitetyistä sivustoista. Emme ole vastuussa linkitettyjen sivustojen
sisällöstä tai niiden käytöstä.

9 Evästeselosteen muutokset
Tunnustamme läpinäkyvyyden olevan jatkuva vastuu, joten käymme tämän evästeselosteen läpi
säännöllisesti. Päivitämme tätä evästeselostetta sivustollamme jatkuvasti, joten muistathan lukea
sen vieraillessasi sivustolla (sivun oikeasta yläkulmasta löytyy tieto siitä, milloin olemme viimeksi
päivittäneet tämän evästeselosteen.)

