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ChangeGroup Evästekäytäntö 
 

VIIMEISIN PÄIVITYS: 25.02.2021 

TIETOA EVÄSTEIDEN KÄYTÖSTÄ 

Verkkosivustomme käyttää evästeitä erottaakseen sinut muista verkkosivustomme käyttäjistä. Tämä 

auttaa meitä tarjoamaan sinulle hyvän kokemuksen, kun selaat verkkosivustoamme, ja voimme myös 

parantaa sivustoamme tämän avulla. Kun menet ensimmäisen kerran verkkosivustollemme, pyydämme 

sinulta suostumustasi evästeiden käyttöön. Jos et anna suostumustasi, sinua kohdellaan ikään kuin olisit 

estänyt evästeiden käytön (katso jäljempänä). Voit myös muokata evästeasetuksiasi ja sallia vain 

tarvittavat evästeet. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa kieltäytymällä hyväksymästä 

evästekäytäntöä vieraillessasi verkkosivustollamme. 

Eväste on pieni kirjaimia ja numeroita sisältävä tiedosto, jonka tallennamme selaimeesi tai tietokoneesi 

kiintolevylle, jos suostut siihen. Evästeet sisältävät tietoja, jotka siirretään tietokoneesi kiintolevylle. 

Käytämme seuraavia evästeitä:  

Ehdottoman välttämättömät evästeet. Näitä evästeitä tarvitaan verkkosivustomme toimintaan. Niihin 

kuuluvat esimerkiksi evästeet, joiden avulla voit kirjautua sisään verkkosivustomme suojatuille alueille, 

käyttää ostoskoria tai käyttää sähköisiä laskutuspalveluita.  

 

Evästetyyppi Nimi Kesto Tarkoitus/kuvaus 

Ensimmäinen 

osapuoli 
CFID 

10 950 päivää 

(ei koskaan) 

Käytetään tarjoamaan tapahtumatukea useiden sivujen 

pyynnöille, joita kutsutaan yleisesti istunnoiksi. 

Ensimmäinen 

osapuoli 
CFTOKEN 

10 950 päivää 

(ei koskaan) 

Käytetään tarjoamaan tapahtumatukea useiden sivujen 

pyynnöille, joita kutsutaan yleisesti istunnoiksi. 

Ensimmäinen 

osapuoli 
CookieControl 90 päivää 

Tämä eväste asetetaan muistamaan käyttäjän mieltymykset 

evästeiden suhteen. Tämä estää meitä näyttämästä sinulle 

evästeviestiä, kun olet jo hyväksynyt sen. 

Ensimmäinen 

osapuoli 
MobileFormat 

10 950 päivää 

(ei koskaan) 

Käytetään määrittämään, näytetäänkö verkkosivuston 

mobiilimuoto vai ei. 

Ensimmäinen 

osapuoli 
MXP_TRACKINGID 

10 950 päivää 

(ei koskaan) 
Käytetään seuraamaan verkkosivun istuntoja anonyymisti. 

Ensimmäinen 

osapuoli 
Slatwall-NPSID Istunnon loppu 

Käytetään tarjoamaan tapahtumatukea useiden sivujen 

pyynnöille, joita kutsutaan yleisesti istunnoiksi. 

Ensimmäinen 

osapuoli 
Slatwall-PSID 

10 950 päivää 

(ei koskaan) 

Käytetään tarjoamaan tapahtumatukea useiden vierailujen 

aikana normaalin istunnon ulkopuolella. Jos tätä käytetään 

liittämään ei-tyhjä ostoskori uudelleen, kaikki henkilökohtaiset 

tiedot, mukaan lukien tili, osoitteet ja maksut, poistetaan 

ostoskorista jättäen siihen vain tuotteet. 
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Analyyttiset evästeet / suorituskykyevästeet. Niiden avulla me voimme tunnistaa vierailijat ja laskea heidän 

määränsä ja nähdä, miten vierailijat liikkuvat verkkosivustollamme sitä käyttäessään. Tämä auttaa meitä 

parantamaan verkkosivustomme toimintaa esimerkiksi varmistamalla, että käyttäjät löytävät helposti 

etsimänsä. 

Evästetyyppi Nimi Kesto Kuvaus 

Kolmas osapuoli _ga 730 päivää 

Tämä auttaa meitä laskemaan, kuinka moni ihminen vierailee 

verkkosivustollamme seuraamalla, oletko vieraillut siellä 

aiemmin. 

Kolmas osapuoli 
_gat_gtag_[Property-

ID] 
1 minuutti 

Käytetään pyyntöjen rajoittamiseen (rajoittamispyyntöjen 

määrä) 

Kolmas osapuoli _gid 1 päivä Käytetään käyttäjien erottamiseen 

 

Toiminnalliset evästeet. Niitä käytetään tunnistamaan sinut, kun palaat verkkosivustollemme. Tämän 

avulla voimme räätälöidä sisältömme sinulle, tervehtiä sinua nimellä ja muistaa mieltymyksesi (esimerkiksi 

kieli- tai aluevalinnan). 

Kohdentamisevästeet. Nämä evästeet tallentavat vierailusi verkkosivustollamme, sivut, joilla olet vieraillut 

ja linkit, joita olet seurannut. Käytämme näitä tietoja tehdäksemme verkkosivustostamme ja siinä 

näkyvästä mainonnasta enemmän kiinnostuksenkohteidesi mukaisen. Voimme myös jakaa nämä tiedot 

kolmansien osapuolten kanssa tähän tarkoitukseen. 

 
Evästetyyppi Nimi Kesto Kuvaus 

Ensimmäinen 

osapuoli 

 

MobileFormat  10 950 päivää 

Käytetään määrittämään, näytetäänkö verkkosivuston 

mobiilimuoto vai ei. 

 

Ensimmäinen 

osapuoli 

 

MXP_TRACKINGID 

 

10 950 päivää 

(ei koskaan) 

Käytetään seuraamaan verkkosivun istuntoja anonyymisti. 

 

 

 

Huomaa, että kolmannet osapuolet (esim. mainontaverkostot ja ulkopuolisten palvelujen tarjoajat, kuten 

verkkoliikenteen analyysipalvelut) voivat myös käyttää evästeitä, joita me emme voi valvoa. Nämä ovat 

todennäköisesti analyyttisiä evästeitä / suorituskykyevästeitä tai seurantaevästeitä. 

Voit estää evästeet aktivoimalla selaimesi asetuksen, jonka avulla voit kieltäytyä kaikkien tai joidenkin 

evästeiden asettamisesta. Jos kuitenkin käytät selainasetuksiasi estämään kaikki evästeet (mukaan lukien 

välttämättömät evästeet), et välttämättä pääse käyttämään kaikkia sivustomme osia, eikä sivustomme 

toimi välttämättä kunnolla.  

Kaikki evästeet vanhenevat määräajassaan välttämättömiä evästeitä lukuun ottamatta. Kun eväste on 

vanhentunut, selain ei lähetä sitä palvelimelle sivupyynnön kanssa, mutta tämä riippuu myös tietystä 

selaimesta ja käyttäjän henkilökohtaisista asetuksista.  


