EVÄSTEKÄYTÄNTÖ RAMIRENTIN VERKKOSIVUSTOILLE
Milloin tätä evästekäytäntöä sovelletaan?
Tässä evästekäytännössä (jäljempänä ”evästekäytäntö”) kuvataan, miten Ramirent
(jäljempänä ”Ramirent” ja ”me” eri taivutusmuodoissaan) käyttää evästeitä
verkkosivustoillaan. Luethan tämän evästekäytännön huolellisesti, jotta ymmärrät, miten
evästeet saattavat parantaa sivuston käyttökokemusta ja miten voit hallita evästeitä omalla
laitteellasi.
Mitä evästeet ovat?
Eväste on pieni määrä tietoa, joka tallentuu tietokoneellesi, tabletillesi tai puhelimellesi
(jäljempänä yhteisnimitys ”laite”) käyttäessäsi sivustoa. Evästeet voivat auttaa tunnistamaan
laitteesi saapuessasi verkkosivustolle, ja ne muistavat edellisistä käynneistäsi hyödyllisiä
yksityiskohtia, jotka parantavat käyttökokemustasi. Evästeitä käytetään suurimmalla osalla
verkkosivustoista, myös meidän sivustoillamme.
Sinua ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla, mutta yhdessä muiden tietojen kanssa
evästeet saatetaan pystyä yhdistämään sinuun suoraan tai välillisesti. Tällaisissa tapauksissa
evästeitä saatetaan käsitellä henkilötietoina. Emme pyri tunnistamaan sinua
henkilökohtaisesti evästeiden avulla. Jos näin kuitenkin käy, pidämme huolen siitä, että
kaikkia evästetietoja käsitellään sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti henkilötietoina.
Miksi käytämme evästeitä?
Käytämme evästeitä, koska haluamme





antaa sinulle paremman käyttökokemuksen käydessäsi verkkosivustoillamme
antaa sinun mukauttaa sivustoja henkilökohtaisten mieltymystesi mukaan
varmistaa sivustojemme turvallisuuden
tuottaa tilastotietoa verkkosivustojemme käytöstä ja mitata mainonnan tehokkuutta.

Mitä evästeitä käytämme?
Käytämme verkkosivustoillamme seuraaviin ryhmiin kuuluvia evästeitä:
Toiminnalliset evästeet
Nämä evästeet ovat tärkeitä, jotta pystyt liikkumaan sivustolla ja käyttämään sen
toimintoja. Toiminnallisia evästeitä käytetään esimerkiksi kirjautumistietojesi ja
kieliasetustesi muistamiseen. Niiden avulla voidaan myös mukauttaa sivuston
käyttöä mieltymystesi mukaisesti.
Suorituskykyevästeet
Nämä evästeet keräävät nimetöntä tilastotietoa siitä, miten kävijät käyttävät
verkkosivustoamme. Suorituskykyevästeet voivat esimerkiksi auttaa meitä
ymmärtämään, miten kävijät selaavat tai käyttävät sivustoamme ja mitä sivuston osia
käytetään eniten.

Kohdennetut mainontaevästeet
Nämä evästeet keräävät tietoa selaustottumuksistasi. Niiden avulla mainonta
kohdennetaan mielenkiinnon kohteidesi perusteella juuri sinulle. Lisäksi saatamme
näiden evästeiden avulla rajoittaa sitä, miten monta kertaa näet tietyn mainoksen,
sekä arvioida, miten sivustojemme mainokset saavuttavat kävijöitä. Evästeitä
asettavat yleensä kolmansien osapuolten mainontaverkostot, jotka tuottavat tietoa
mielenkiinnon kohteistasi verkkokäyttäytymisesi perusteella.
Muut kolmansien osapuolten evästeet
Verkkosivustoillamme saattaa olla myös sosiaalisen median evästeitä. Näiden
evästeiden avulla voit halutessasi kertoa Facebookin, Twitterin ja LinkedInin
kaltaisissa sosiaalisen median palveluissa, mitä olet tehnyt verkkosivustollamme.
Emme vastaa tällaisista evästeistä. Tutustuthan siis huolellisesti kyseisten
kolmansien osapuolten tietosuojakäytäntöihin.
Miten kauan evästeet pysyvät laitteellani?
Evästeet jakautuvat kahteen ryhmään sen perusteella, miten kauan ne pysyvät kävijän
laitteella.
Istuntokohtaiset evästeet
Istuntokohtaiset evästeet koskevat vain tiettyä istuntoa, joten ne poistuvat, kun suljet
verkkoselaimen. Istuntokohtaiset evästeet eivät tallennu laitteesi kiintolevylle.
Pysyvät evästeet
Pysyvät evästeet tallentuvat laitteesi kiintolevylle siihen saakka, kunnes poistat ne tai
ne vanhentuvat. Säilytämme pysyvien evästeiden avulla keräämiämme tietoja
korkeintaan kaksi vuotta.
Miten voin hallita evästeitä omalla laitteellani?
Voit hyväksyä tai kieltää evästeet muokkaamalla selaimesi asetuksia. Voit myös tyhjentää
evästehistoriasi selaimesi asetuksista.
Evästeiden hyväksyminen on yleensä paras tapa varmistaa, että saat parhaan hyödyn
verkkosivustoistamme. Jos kiellät evästeet, sivuston kaikki ominaisuudet eivät välttämättä
toimi laitteellasi etkä ehkä pääse käyttämään kaikkia sivuston osia. Tästä syystä
suosittelemme, että hyväksyt evästeiden käytön.
Minulla on vielä kysyttävää evästeistä. Keneen voin ottaa yhteyttä?
Jos haluat kuulla lisää evästeiden käytöstä verkkosivustollamme, ota meihin yhteyttä tästä.

