
EVÄSTEKÄYTÄNTÖ 
 

1. MITÄ EVÄSTEET OVAT? 
 
Eväste on tekstitiedoston muodossa oleva tieto, joka asetetaan laitteellesi (pysyvä eväste) tai 
tallennetaan muistiin (istunnon eväste). Sen luo web-sivupalvelin, joka on pohjimmiltaan 
tietokone, 
joka toimii verkkosivustolla. Palvelin määrittää tiedot, jotka eväste sisältää ja joita se käyttää, kun 
käyttäjä vierailee sivustolla. Evästeet sallivat sivuston muistaa asetuksesi, parantaa 
käyttäjäkokemustasi ja räätälöidä näkemäsi mainokset niin, että näet sinulle oleellisimmat. Tässä 
sopimuksessa käytettäessä termiä evästeet tarkoitetaan myös samankaltaisia teknologioita. 
 
Tämä evästekäytäntö selittää erityisesti, miten LänsiAuto Rent Oy (myöhemmin: "LänsiAuto" tai 
"me") käyttää evästeitä tällä sivustolla ja muissa online-palveluissamme (myöhemmin: ”Palvelut”). 
Tietosuojakäytäntömme selittää periaatteita henkilötietojesi keräämisessä, käsittelyssä ja 
tallentamisessa. Ole hyvä ja tutustu tietosuojakäytäntöömme osoitteessa www.enterprise.fi. 
 
Yksityisyytesi suojaaminen on meille erittäin tärkeää, ja olemme sitoutuneet olemaan avoimia 
siitä, miten käytämme evästeitä ja miten keräämme ja tallennamme henkilökohtaisia tietojasi. Ota 
hetki tutustuaksesi tähän evästekäytäntöön. 
 
 
 
2. MIHIN TARKOITUKSEEN KÄYTÄMME EVÄSTEITÄ? 
 
Kun käytät palvelua, voimme sijoittaa useita evästetiedostoja selaimeesi. 
 
Käytämme evästeitä useista alla luetelluista syistä. Käytämme evästeitä ja keräämme tietoja, jotka 
auttavat parantamaan kokemustasi ja sekä tuotteitamme että palveluitamme. Käyttämämme 
evästeet sallivat verkkosivustomme toimia, analysoida verkkosivujen liikennettä ja auttaa meitä 
ymmärtämään, miten sivustoamme käytetään, jotta voimme optimoida sitä. Emme myy 
evästeiden keräämiä tietoja. 
 
Käytämme evästeitä kerätäksemme: 
• Käyttäjän IP-osoite 
• Vieraillut sivut ja sivulla vietetty aika (analytiikka ja suorituskyky) 
• Selaimen tyyppi ja laitteen käyttöjärjestelmän tiedot 
• Viittaussivusto ja poistumisversio istunnon jälkeen 
• Antamasi tiedot (tilaus tai yhteydenottolomake) 
• Sosiaalisen median jakamisen tiedot 
• Markkinointiviestien avaamiset ja klikkaukset 
 
 
3. MITÄ EVÄSTEITÄ KÄYTÄMME? 
 



Jotta voisimme tarjota sinulle parempaa kokemusta sivustollamme, tarjoamme toiminnallisuuden, 
jolla voit määrittää, miten sivusto toimii, kun käytät sitä. Muistaaksemme määrittelysi, tarvitsee 
meidän asettaa evästeitä. 
 
Lisäksi tämä sivusto käyttää kolmannen osapuolen analytiikkaa, jolla seurataan ja mitataan tämän 
sivuston käyttöä. Google Analytics on yksi yleisimmistä ja luotetuimmista analyyttisistä ratkaisuista 
verkossa, joka auttaa meitä ymmärtämään, miten käytät sivustoa ja tapoja, joilla voimme parantaa 
kokemustasi. Lisätietoja Google Analytics-evästeistä voit lukea täältä: the Google Analytics cookie usage 
documentation. Jos haluat estää Google Analyticsin keräämästä tietoja, 
Google Analytics tarjoaa tähän tarkoitukseen opt-out-selaimen lisäosan. 
 
Lisäksi käytämme tällä sivustolla sosiaalisen median painikkeita ja/tai laajennuksia, joiden avulla 
voit muodostaa yhteyden sosiaalisiin verkostoihisi eri tavoin. Jotta painikkeet toimisivat, 
sosiaalisen median sivustot asettavat evästeitä sivustomme kautta, joita voidaan käyttää 
parantamaan profiiliasi kyseisen sosiaalisen median sivustoissa tai tietojen keräämiseen eri 
tarkoituksiin, jotka on kuvattu niiden omissa tietosuojakäytännöissä. 
 
Käytämme myös kolmansien osapuolten tarjoamia analytiikkapalvelujen evästeitä tai vastaavia 
teknologioita, jotka auttavat meitä koostamaan statistiikkaa kampanjoistamme tai muusta 
toiminnastamme. Nämä tekniikat mahdollistavat analytiikkapalvelujen tarjoajien asettaa tai lukea 
omia evästeitä tai muita tunnisteita laitteessasi, jonka kautta he voivat kerätä tietoja online-
toiminnoistasi sovelluksissa, verkkosivustoilla tai muissa tuotteissa. 
 
4. MITEN VOIT HALLITA EVÄSTEITÄ? 
 
Voit hallita ja poistaa evästeiden käytön säätämällä selaimesi asetuksia. Voit 
esimerkiksi poistaa evästeiden käytön tai sallia kaikkien evästeiden käytön. Lisäksi voit asettaa 
selaimen poistamaan evästeet jokaisen selainistunnon jälkeen tai poistaa ne manuaalisesti. 
Huomaa, että evästeiden käytöstä poistaminen voi heikontaa tai rikkoa tiettyjä sivustomme 
toimintojen osia ja jotkut toiminnoista eivät ehkä toimi tavalliseen tapaan. 
 
Tarkista selaimesi ohjekirjasta lisätietoja. 
 
Alla on annettu ohjeet evästeiden poistamisesta yleisimmistä selaimista: 
 
Google Chrome 
Mozilla Firefox 
Internet Explorer 
Safari 
 
  



 
5. YHTEYSTIETOMME 
  
Mikäli sinulla on kysymyksiä liittyen evästekäytäntöömme liittyen, ota yhteyttä sähköpostitse: 
tietosuoja@enterprise.fi 
 
LänsiAuto Rent Oy 
Y-tunnus: 2883828-6 
Osoite: Laivalahdenkatu 8 B, 00880 Helsinki, Finland 
Yhteyshenkilö: LänsiAuto Group Oy:n tietosuojavastaava Antti Nevalainen 
Yhteystiedot: tietosuoja@enterprise.fi 
 
 
6. EVÄSTEKÄYTÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN 
 
Tämä evästekäytäntö on julkaistu 14.1.2019. 
 
Viimeinen päivitys: 14.1.2019 
 
  
Voimme päivittää tätä evästepolitiikkaa ajoittain. Annamme sinulle ilmoituksen sivuillamme, 
mutta tarkista säännöllisesti tämä evästekäytäntö varmistaaksesi, että olet tietoinen uusimmasta 
versiosta. 


