JOHN NURMISEN SÄÄTIÖN EVÄSTESELOSTE
Tämä John Nurmisen Säätiö sr:n (jäljempänä ”JNS” tai ”me”) evästeseloste on laadittu 4.12.2020.
Kerromme tässä evästeselosteessa verkkosivuillamme johnnurmisensaatio.fi, puhdasmeri.fi,
itameripaiva.fi, oursea.fi, seabasedmeasures.eu, sustainablebiogas.eu ja nutritradebaltic.eu
(jäljempänä yhdessä ”verkkosivut”) käyttämistämme evästeistä ja vastaavista teknologioista. Tässä
evästeselosteessa annamme sinulle tarvittavat tiedot, jotta voit valita, että haluatko evästeitä
tallennettavan laitteellesi. Käytämme verkkosivuillamme evästeitä parantaaksemme ja
kehittääksemme käyttäjäkokemusta sekä kohdentaaksemme verkkosivuillamme kävijöille
relevanttia markkinointia.
Tämä evästeseloste muodostaa erottamattoman osan tietosuojaselosteitamme. Voit halutessasi
katsoa lisätietoja muun muassa lainmukaisista oikeuksistasi tietosuojaselosteistamme, jotka
löydätte täältä.
1. Mitä evästeet ovat?
Evästeillä (cookies) tarkoitetaan pieniä tekstitiedostoja, jotka internetselain tallentaa
tietokoneellesi, mobiililaitteellesi tai muulle laitteellesi käyttäessäsi verkkosivuja.
Tietosuojalainsäädännön mukaisesti evästeitä voidaan tallentaa laitteellesi ainoastaan
suostumuksellasi, ellei kyse ole jäljempänä tarkemmin määriteltävistä välttämättömistä evästeistä.
2. Minkälaisia evästeitä on käytössä JNS:n verkkosivuilla ja mihin tarkoitukseen evästeitä
käytetään?
Pysyvät ja istuntokohtaiset evästeet
JNS:n verkkosivuilla on käytössä pysyviä ja istuntokohtaisia evästeitä. Pysyvä eväste jää laitteeseesi
suljettuasi selaimen ja se pysyy voimassa sille asetettuun määräpäivään asti (ellei käyttäjä poista
sitä ennen määräpäivää). Istuntoeväste sen sijaan lakkaa olemasta voimassa istunnon päätyttyä,
kun suljet selaimen.
Välttämättömät ja ei-välttämättömät evästeet
Verkkosivuillamme
olevat
evästeet
välttämättömiin/markkinointievästeisiin.
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•

Välttämättömät evästeet: JNS:n verkkosivuilla on evästeitä, jotka ovat
välttämättömiä, jotta verkkosivu toimii kunnolla. Verkkosivullamme käytössä
olevat evästeet liittyvät esimerkiksi ostoskorin hallintaan ja kielivalinnan
muistamiseen. Jos et hyväksy välttämättömiä evästeitä, et pysty käyttämään
kaikkia verkkosivujemme ominaisuuksia. Välttämättömät evästeet on lueteltu
kohdassa 3.

•

Ei-välttämättömät/markkinointievästeet: JNS verkkosivuilla on käytössä myös
ei-välttämättömiä evästeitä kuten markkinointi- ja analytiikkaevästeitä. Näiden
evästeiden tarkoitus on esimerkiksi verkkosivujemme käytön mittaaminen,
verkkosivujen käyttäjäkokemuksen kehittäminen sekä markkinoinnin

kohdentaminen. Ei-välttämättömät/markkinointievästeet on lueteltu kohdassa
3.
Ensimmäisen ja kolmannen osapuolen evästeet
JNS:n verkkosivuilla on käytössä ensimmäisen ja kolmannen osapuolen evästeitä.
•

Ensimmäisen osapuolen evästeet: Ensimmäisen osapuolen
tarkoittavat evästeitä, jotka tallentaa sivusto, jolla vierailet.

•

Kolmannen osapuolen evästeet: JNS:n verkkosivuilla on käytössä kolmannen
osapuolen evästeitä, jotka ovat jonkun kolmannen osapuolen asentamia
evästeitä. Kolmannen osapuolen evästeitä hyödynnetään esimerkiksi analytiikan
ja markkinoinnin yhteydessä.

evästeet

3. Evästeet
Alla oleva taulukko kuvaa evästeiden tarkoituksen, tyypin ja keston. Taulukossa annetaan myös
tieto siitä, onko kyseessä ensimmäisen vai kolmannen osapuolen eväste.
Eväste

Tarkoitus

Tyyppi

Kesto

Omistaja

woocommerce_cart_hash

Ostoskorin hallinta

Välttämätön

Istunto

1. osapuolen

woocommerce_items_in_cart

Ostoskorin hallinta

Välttämätön

Istunto

1. osapuolen

wp_woocommerce_session_

Ostoskorin hallinta

Välttämätön

2 päivää

1. osapuolen

wc_cart_hash_#

WooCommerce ostoskori

Välttämätön

Istunto

1. osapuolen

wc_fragments_#

WooCommerce ostoskori

Välttämätön

Istunto

1. osapuolen

woocommerce_recently_viewed

Tuotteiden näyttäminen

Välttämätön

Istunto

1. osapuolen

store_notice[notice id]

Ilmoitusten näyttäminen

Välttämätön

Istunto

1. osapuolen

wp-wpml_current_language

Sivun
toiminta

kieliversioiden

Välttämätön

1 päivä

1. osapuolen

wpwpml_current_admin_language_{hash}

Sivun
toiminta

kieliversioiden

Välttämätön

1 päivä

1. osapuolen

_icl_visitor_lang_js

Sivun
toiminta

kieliversioiden

Välttämätön

1 päivä

1. osapuolen

wpml_browser_redirect_test

Sivun
toiminta

kieliversioiden

Välttämätön

1 päivä

1. osapuolen

uuid2

Markkinointi

Eivälttämätön

385 päivää

3. osapuolen

vuid

Vimeon kautta tulevien
videoiden seuranta

Eivälttämätön

386 päivää

3. osapuolen

_ga

Analytiikka

Eivälttämätön

386 päivää tai 2
vuotta riippuen
verkkosivusta.

3. osapuolen

_gid

Analytiikka

Eivälttämätön

1 tai 385 päivää
riippuen
verkkosivusta.

3. osapuolen
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_fbp

Markkinointi

Eivälttämätön

3 kuukautta tai
385
päivää
riippuen
verkkosivusta.

3. osapuolen

fr

Markkinointi

Eivälttämätön

3 kuukautta tai
385
päivää
riippuen
verkkosivusta.

3. osapuolen

_gat_UA-34880734-37

Analytiikka

Eivälttämätön

385 päivää

3. osapuolen

_gat_UA-142809855-1

Analytiikka

Eivälttämätön

385 päivää

3. osapuolen

_gat

Analytiikka

Eivälttämätön

1 päivä

3. osapuolen

_hjAbsoluteSessionInProgress

Analytiikka

Eivälttämätön

1 päivä

3. osapuolen

_hjid

Analytiikka

Eivälttämätön

1 vuosi

3. osapuolen

_hjIncludedInPageviewSample

Analytiikka

Eivälttämätön

1 päivä

3. osapuolen

_hjFirstSeen

Analytiikka

Eivälttämätön

1 päivä

3. osapuolen

ads/ga-audiences

Markkinointi

Eivälttämätön

Istunto

3. osapuolen

IDE

Markkinointi

Eivälttämätön

2 vuotta

3. osapuolen

test_cookie

Markkinointi

Eivälttämätön

1 päivä

3. osapuolen

tr

Markkinointi

Eivälttämätön

Istunto

3. osapuolen

VISITOR_INFO1_LIVE

Markkinointi

Eivälttämätön

179 päivää

3. osapuolen

YSC

Markkinointi

Eivälttämätön

Istunto

3. osapuolen

yt-remote-cast-installed

Markkinointi

Eivälttämätön

Istunto

3. osapuolen

yt-remote-connected-devices

Markkinointi

Eivälttämätön

Istunto

3. osapuolen

yt-remote-device-id

Markkinointi

Eivälttämätön

385 päivää

3. osapuolen

yt-remote-fast-check-period

Markkinointi

Eivälttämätön

Istunto

3. osapuolen

yt-remote-session-app

Markkinointi

Eivälttämätön

Istunto

3. osapuolen

yt-remote-session-name

Markkinointi

Eivälttämätön

Istunto

3. osapuolen

anj

Markkinointi

Eivälttämätön

455 päivää

3. osapuolen
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Evästeiden kautta kerättyjä tietoja saatetaan siirtää palveluntarjoajillemme, kuten
verkkosivutoimittajillemme, toimintamme kehittämiseksi ja käyttäjäkokemuksen parantamiseksi.
4. Kolmannen osapuolen evästeet, sosiaalisen median liitännäiset ja verkkojäljitteet
Kolmannen osapuolen evästeet
Verkkosivuillamme käytössä olevien kolmannen osapuolen evästeiden osalta sinun tulee tarkistaa
kolmannen osapuolen tietosuojaa ja evästeitä koskevista käytännöistä, miten kolmasosapuoli
käyttää evästeitä. Voit tutustua:
•

Googlen tietosuojaselosteeseen tästä. Lisäksi löydät lisätietoja Google
Analyticsista Google Analyticsin verkkosivulta. Voit estää Google Analyticspalvelun asentamalla selaimeesi seuraavan lisäohjelman: Google Analytics optout add-on.

•

Facebookin tietosuojakäytäntöön tästä.

•

Vimeon tietosuojaselosteeseen tästä.

•

Hotjarin tietosuojaselosteeseen tästä.

•

Appnexuksen tietosuojaselosteeseen tästä.

•

Sanoman tietosuojaselosteeseen tästä.

Sosiaalisen median liitännäiset
Verkkosivuillamme voi olla lisäksi niin kutsuttuja sosiaalisen median liitännäisiä (social media
plugin). Näiden sosiaalisen median liitännäisten tarkoituksena on mahdollistaa se, että
verkkosivujemme vierailijat voivat halutessaan esimerkiksi jakaa verkkosivujemme sisältöä
sosiaalisen median tileillään. Huomaa, että jos jaat esimerkiksi verkkosivujemme sisältöä kolmas
osapuoli, kuten Facebook, voi saada teknisiä tietoja selaimestasi, IP-osoitteestasi ja sivuista, joilla
vierailet.
Liitännäisten palveluntarjoajien palveluihin sovelletaan kyseisten palveluntarjoajien tietosuojaan
liittyviä käytäntöjä sekä käyttö- ja muita ehtoja. Seuraavien linkkien takaa löydät niiden palveluiden
tietosuojaselosteet, joihin liittyviä liitännäisiä verkkosivuillamme on:
Facebook
Twitter
Linkedin
Youtube
Verkkojäljitteet
Lisäksi JNS:llä voi olla käytössä muita teknologiota, jotka suorittavat vastaavia toimintoja kuin
evästeet, kuten erilaisia verkkojäljitteitä. Verkkojäljite voi olla esimerkiksi yhden pikselin kokoinen
näkymätön kuvatiedosto, joka voidaan sisällyttää verkkosivulle tai sähköpostiviestiin.
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Esimerkiksi sähköisen uutiskirjeemme lähetysjärjestelmä hyödyntää verkkojäljitettä.
Verkkojäljitteen avulla saamme tietoja siitä, että oletko avannut lähettämämme uutiskirjeen, mitkä
uutiset olet avannut uutiskirjeestä, uutiskirjeen avauskertojen lukumäärän, IP-osoitteesi ja
ajankohdan, jolloin olet avannut uutiskirjeviestin tai uutisen. Käytämme näitä tietoja
markkinointitarkoituksissa kehittääksemme uutiskirjeen sisältöä ja tavoittaaksemme paremmin
toiminnastamme kiinnostuneita tahoja. Uutiskirjeen tilaaminen on vapaaehtoista ja voit milloin
tahansa peruuttaa tilauksesi.
Huomaathan, että kolmannen osapuolen evästeiden, sosiaalisen median liitännäisten ja
verkkojäljitteiden kautta kertyviä tietoja voidaan luovuttaa kolmansien osapuolien käyttöön sekä
lähettää ja tallentaa palvelimille Euroopan talousalueen ulkopuolelle esimerkiksi Yhdysvaltoihin.
5. Evästeasetusten muuttaminen
Tullessasi verkkosivuillemme, voit valita hyväksytkö evästeet.
Suurin osa verkkoselaimista mahdollistaa yllä mainittujen evästeiden hallinnan myös
verkkoselaimen asetusten avulla. Muuttamalla verkkoselaimesi asetuksia voit esimerkiksi estää
evästeiden vastaanottamisen. Huomioithan, että jos muokkaat verkkoselaimesi evästeasetuksia tai
estät evästeiden käytön verkkoselaimellasi tai laitteellasi, verkkosivujemme palvelut eivät
välttämättä toimi parhaalla mahdollisella tavalla eivätkä verkkosivujemme kaikki ominaisuudet ole
välttämättä käytettävissäsi.
Käyttämästäsi verkkoselaimesta riippuu, kuinka voit estää evästeiden vastaanottamisen tai
muuttaa evästeitä koskevia asetuksia. Seuraavien linkkien takaa löydät tietoa siitä, kuinka
evästeasetuksia voi muokata suosituimmissa verkkoselaimissa:
Safari
Google Chrome
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Lisätietoja evästeistä löytyy osoitteesta:
https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/toimintamme/saantely-ja-valvonta/luottamuksellinenviestinta
6. Yhteydenotto
Jos sinulla on kysyttävää evästeistä tai tästä evästeselosteesta, voit aina olla yhteydessä
yhteyshenkilöömme sähköpostitse (rekisteri(a)jnfoundation.fi).
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