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Evästekäytäntö 

1. Verkkosivustoillamme käytetään evästeitä 

GlobalConnectin verkkosivustoilla käytetään evästeitä. Paikallisten sähköisen 

viestinnän lakien ja sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin mukaisesti jokaisella, joka 

vierailee evästeitä käyttävällä verkkosivustolla, on oikeus saada tietoa siitä, miten ja 

mihin tarkoitukseen kyseinen verkkosivusto käyttää evästeitä. 

Verkkosivustojamme käyttämällä hyväksyt, että käytämme evästeitä tämän 

evästekäytännön mukaisesti. 

Jos et hyväksy evästeiden käyttöä, poista ne käytöstä tässä evästekäytännössä 

olevien ohjeiden mukaisesti. Voit poistaa evästeet käytöstä esimerkiksi muuttamalla 

selaimesi asetuksia siten, että verkkosivustomme ei voi ladata evästeitä laitteellesi. 

2. Miten käytämme evästeitä? 

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka ladataan laitteellesi, kun käytät selainta ja 

vierailet verkkosivustolla, joka käyttää evästeitä. Evästeitä käytetään tavallisesti 

verkkosivuston perustoimintojen tarjoamiseen, mutta myös verkkosivuston toiminnan 

tehostamiseen ja antamaan verkkosivuston omistajalle tietoa siitä, miten 

verkkosivustoa käytetään. 

Evästeet auttavat meitä ymmärtämään verkkosivustomme käyttäjiä ja heidän 

käyttötottumuksiaan, tallentamaan tietoa mieltymyksistäsi, mukauttamaan 

verkkosivustoa vastaamaan paremmin sinun tarpeitasi ja tunnistamaan sinut, kun 

palaat verkkosivustolle. 

3. Minkä tyyppisiä evästeitä käytämme? 

Verkkosivustolla käytetään seuraavan tyyppisiä evästeitä: 

Pysyvä eväste – Tämä eväste tallentaa tiedoston pysyvästi käyttäjän laitteelle. Se 

tallentaa tiedon käyttäjän edellisistä vierailuista verkkosivustolle ja tämän käyttämästä 

selaimesta. 
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Istuntokohtainen eväste – Tämä eväste tallennetaan laitteellesi tilapäisesti 

selatessasi verkkosivustoa, ja sen avulla seurataan asetuksia vierailusi aikana. 

Istuntokohtaiset evästeet poistetaan, kun suljet selaimesi. 

Evästeitä käytetään pääasiassa verkkoanalyyseihin ja mainontaan. 

Verkkoanalytiikkaan käytämme pääasiassa Google Analytics -ohjelmaa. Sen avulla 

keräämme tietoa siitä, miten käytät verkkosivustoa, toisin sanoen millä sivuilla vierailet 

ja kuinka kauan aikaa vietät kullakin sivulla. Evästetietoja käytetään sisäiseen 

verkkoanalytiikkaan ja markkinointiin, mutta niitä voidaan käyttää myös Googlen 

demografisiin tietoihin ja kiinnostuksen kohteiden raportointiin. Myös Google hyödyntää 

evästeitä, minkä ansiosta voimme parantaa mainontaamme ja tarjota sinulle parempia 

tarjouksia. Googlen lisäksi voimme tehdä yhteistyötä muiden yritysten kanssa tai antaa 

muille yrityksille toimeksiantoja, ja tässä yhteydessä voimme antaa kyseisille yrityksille 

luvan lisätä samantyyppisiä evästeitä verkkosivustolle. Tällaiset kolmannet osapuolet 

voivat myös käyttää näiden evästeiden keräämiä tietoja mittaamiseen ja tilastojen 

laatimiseen. 

4. Alla olevissa taulukoissa kerrotaan, mitä evästeitä käytämme 
ja miksi 

4.1.  Välttämättömät evästeet        

Verkkosivustomme käyttää evästeitä muun muassa muistamaan evästeitä koskevat 

mieltymyksesi ja tunnistamaan sinut asiakkaana, mikä on välttämätöntä verkkosivuston 

toimivuuden ja lain noudattamisen kannalta. 

 Cookie Source Purpose  Expiration Type 

cookieconsent_accep

ted_categories 

GlobalConnect Remember what type of 

cookies user has accepted 

1 year HTTP 

Cookie 

cookieconsent_key GlobalConnect Generates a unique ID key 

when the user accepts or 

changes its cookie 

settings. 

1 year HTTP 

Cookie 

cookieconsent_status GlobalConnect Saves users choice of 

cookies 

1 year HTTP 

Cookie 

nQ_cookieId GlobalConnect Identifies the customer 

and their unique session.

  

1 year HTTP 

Cookie 

nQ_userVisitId GlobalConnect 

 

Dentifies unique sessions. 1 year HTTP 

Cookie 

AnalyticsSyncHistory LinkedIn Manage synchronization 

with the lms_analytics-

cookie for users in 

specified countries. 

30 days HTTP 

Cookie 
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 Cookie Source Purpose  Expiration Type 

li_gc LinkedIn Saves consent to the use 

of non-essential cookies. 

2 years HTTP 

Cookie 

lidc LinkedIn Optimizes data center 
selection. 

24 hours HTTP 
Cookie 

4.2. Mieltymysevästeet             

Näiden evästeiden avulla verkkosivustomme muistaa sinusta tietoja, jotka vaikuttavat 

sen toimintaan tai ulkonäköön, kuten kielivalintasi tai sijaintisi. 

 Cookie Source Purpose Expiration Type 

wp-
wpml_current_language 

WPML Remembers language 
setting. 

Session HTTP 
Cookie 

lang LinkedIn Remembers language 
setting. 

Session HTTP 
Cookie 

4.3. Analyysievästeet             

Nämä evästeet keräävät tietoa siitä, miten vierailijat käyttävät verkkosivustoamme. Ne 

kertovat muun muassa, mikä sivuista on käyttäjien keskuudessa suosituin ja 

vastaanottaako käyttäjä mahdollisesti virheilmoituksen verkkosivustoa selatessaan. 

Nämä evästeet eivät kerää tietoja, joista sinut voi tunnistaa. Näiden evästeiden 

keräämät tiedot ovat nimettömiä, ja niitä käytetään yksinomaan verkkosivustomme ja 

sen toiminnan parantamiseen. 

GlobalConnect käyttää seuraavia analyysievästeitä: 

 Cookie Source Purpose Expiry Type 

_ga Google Analytics Identify unique 
visitors 

2 years HTTP 
Cookie 

_ga_53EG9QXYS8 Google Analytics Count and save 
number of page 
views. 

1 year HTTP 
Cookie 

_gat_UA-177432177-1 Google Analytics Limit the amount of 
data recorded by 
Google on high-traffic 
websites. 

1 minute HTTP 
Cookie 
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 Cookie Source Purpose Expiry Type 

_gid Google Analytics Count the number of 
page views. 

1 day HTTP 
Cookie 

   

4.3 Google Analytics 

Verkkosivustomme käyttää Google Analytics -palvelua, joka on Google Inc.:in 

(”Google”) tarjoama verkkoanalysointipalvelu. Google Analytics käyttää evästeitä, jotka 

auttavat verkkosivustoa analysoimaan käyttäjien sivuston käyttöä. Google siirtää ja 

tallentaa evästeiden tuottamat tiedot verkkosivuston käytöstäsi (mukaan lukien IP-

osoitteesi) Yhdysvalloissa sijaitseville palvelimilleen. Google käyttää näitä tietoja 

puolestamme arvioidakseen verkkosivuston käyttöä, kootakseen raportteja 

verkkosivustotoiminnasta ja tarjotakseen muita verkkosivuston toimintaan ja Internetin 

käyttöön liittyviä palveluja. Google voi myös siirtää tietoja kolmansille osapuolille, kun 

se on lainsäädännön vuoksi pakollista tai jos kolmas osapuoli käsittelee tietoja Googlen 

puolesta. Google ei yhdistä IP-osoitettasi muihin Googlen säilyttämiin sinua koskeviin 

tietoihin. 

Voit estää evästeiden käytön muokkaamalla selaimesi asetuksia. Huomaa, että 

selaimen asetusten muokkaaminen voi johtaa siihen, että et voi käyttää verkkosivuston 

kaikkia toimintoja. Käyttämällä GlobalConnectin verkkosivustoja ja hyväksymällä 

evästeiden käytön hyväksyt myös sen, että Google käsittelee tietojasi edellisessä 

kappaleessa kuvatulla tavalla edellisessä kappaleessa kuvattuihin tarkoituksiin. 

Google Analytics -ohjelman evästeet keräävät sinua koskevia tietoja nimettömässä 

muodossa. Tällaisia tietoja ovat verkkosivuston käyttäjämäärä, mistä saavuit ja/tai 

miten liikut verkkosivustollamme sekä millä verkkosivustomme sivuilla vierailet käyntisi 

aikana. 

Tästä pääset tutustumaan Googlen omaan tietosuoja- ja turvallisuuskäytäntöön. 

4.4. Markkinointievästeet             

Käytämme markkinointievästeitä seuraamaan omien verkkosivustojemme vierailijoita. 

Tarkoituksena on kohdentaa yksittäiselle käyttäjälle merkityksellisiä ja kiinnostavia 

mainoksia, ja siksi nämä evästeet ovat tärkeämpiä verkkosivustojen julkaisijoille ja 

kolmannen osapuolen mainostajille. 

 Cookie Source Purpose Expiry Type 

__kuid Bidtheatre Registers a unique ID that 
identifies the device to target 
ads. 

3 months HTTP 
Cookie 

_fbp Facebook Track visitors across sites. 3 months HTTP 
Cookie 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en
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 Cookie Source Purpose Expiry Type 

 

_uetsid Bing Ads Track visitors across sites. 1 day HTTP 
Cookie 

_uetvid Bing Ads Track visitors across sites. 16 days HTTP 
Cookie 

UserMatchHistory LinkedIn Uudelleenohjauksen tai 
mainosten näyttämisen 
salliminen. 

30 päivää HTTP-
eväste 

bcookie LinkedIn Store browser information. 2 years HTTP 
Cookie 

bscookie LinkedIn Store performed actions on 
the website. 

2 years HTTP 
Cookie 

__kuid Bidtheatre Registers a unique ID that 
identifies the device to target 
ads. 

3 months HTTP 
Cookie 

 

Jos et halua saada kohdennettuja mainoksia, löydät lisätietoa markkinoinnin 

kieltämisestä täältä: 

https://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN  

5. Miten voin estää evästeiden käytön? 

5.1. Suostumusmekanismi 

Käytämme evästeille niin kutsuttua suostumusmekanismia. Tämän työkalun avulla voit 

mukauttaa evästeasetukset omien mieltymystesi mukaan. Työkalu rekisteröidään, kun 

hyväksyt evästeviestimme verkkosivustolla ja hallinnoit nimenomaisesti markkinointi- ja 

analyysievästeitä, jotka on lisätty selaimeesi ensisijaisen verkkosivustomme 

(globalconnect) kautta. Et voi käyttää suostumusmekanismia välttämättömien 

evästeiden poistamiseen käytöstä. Työkalua ei voi myöskään käyttää evästeiden 

estämiseen sellaisilta kolmannen osapuolen verkkosivustoilta, joihin viitataan 

verkkosivustollamme. 

https://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN
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5.2. Miten voit tarkastella ja poistaa evästeitä selaimesi kautta? 

Voit määrittää, haluatko hyväksyä evästeet vai et. Useimmat selaimet hyväksyvät 

evästeet automaattisesti, mutta voit muokata selaimen asetuksia siten, että ne eivät 

enää hyväksy evästeitä lainkaan tai antavat sinulle mahdollisuuden valita, hyväksytkö 

evästeet vai et vieraillessasi verkkosivustolla. Jos evästetoiminto on poistettu käytöstä, 

GlobalConnectin verkkosivusto ei kuitenkaan välttämättä toimi oikein. Lisätietoja 

evästeiden estämisestä on selaimesi käyttöohjeessa. 

Lisätietoja evästeistä ja siitä, miten voit tarkastella, hallinnoida ja poistaa selaimessasi 

olevia evästeitä löytyy verkkosivustoilta www.aboutcookies.org ja 

www.allaboutcookies.org. Jos haluat estää Google Analytics -ohjelman evästeiden 

käytön kaikilla verkkosivustoilla, siirry osoitteeseen 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

6. Evästeet, jotka on lisätty selaimeesi aiemmin 

Jos poistat yhden tai useamman analyysievästeen käytöstä, voimme silti käyttää sinua 

koskevia tietoja, jos nämä tiedot on kerätty evästeillä, jotka on lisätty selaimeesi ennen 

näiden evästeiden poistamista käytöstä. Emme kuitenkaan luonnollisesti enää käytä 

estettyjä evästeitä uusien sinua koskevien tietojen keräämiseen. 

7. Kysymyksiä tai kommentteja  

Jos sinulla on kysyttävää tai huomautettavaa evästekäytännöstämme, ota yhteyttä 

GlobalConnectiin: [dataskydd@globalconnect.se] 

GlobalConnect 

Bäverns Gränd 17 

753 19 Uppsala  

 

[075-100 01 00/ 075-100 00 00] 

 

Lisätietoa henkilötietojen ja arkaluonteisten tietojen käsittelystä on 

tietosuojakäytännössämme. 

8. Versiohistoria 

  

Version Approval date Changes 

1.0 2022-03-02 Initial wording 

 

Tämä uusi evästekäytäntö on voimassa, jos jatkat GlobalConnectin verkkosivuston 

käyttöä. Päivitetty evästekäytäntö koskee kaikkia käyttäjiä ja astuu voimaan 

välittömästi [2022-03-02]. Evästekäytäntöä voidaan muuttaa tai päivittää.  

http://www.aboutcookies.org/
http://www.allaboutcookies.org/

