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1. Johdanto 

Tässä käytännössä annetaan tietoa Bridgestone Europe NV/SA (Kleine Kloosterstraat 10, 1932, 

Zaventem, Belgia, yritystunnus nro RPR (Bryssel) 0441192820) -yhtiön ja sen tytäryhtiöiden 

(”Bridgestone”, ”me” tai ”meitä”) harjoittamasta evästeiden käytöstä Bridgestonen (”verkkosivu”) 

verkkosivuille tehtävien vierailujesi yhteydessä.   

Evästeet (joihin sisältyy myös samankaltaisia teknologioita, kuten pikseleitä ja verkkojäljitteitä) ovat 

pieniä tekstitiedostoja, joita me ja mainostajakumppanimme asentavat internetin käyttöön 

tarkoitetuille laitteillesi ja joiden avulla verkkosivustolla voidaan tunnistaa sinut ja laitteesi, kun olet 

myöhemmin vuorovaikutuksessa kanssamme verkkosivujen välityksellä. Käytämme evästeitä 

osiossa 2 kuvattuihin tarkoituksiin. 

 

2. Miksi käytämme evästeitä? 

Bridgestone käyttää evästeitä erilaisiin tarkoituksiin.  

Tallennamme evästeitä laitteillesi esimerkiksi verkkosivustomme toimintojen tehostamiseksi. 

Evästeillä voidaan helpottaa navigointiasi verkkosivustollamme, (esim. muistamalla valitsemasi 

kielen ja sivut, joilla olet aiemmin vieraillut) tai niitä saatetaan tarvita pyytämiesi palveluiden 

asianmukaiseen suorittamiseen (esim. muistamalla kohteet, joita olet asettanut ostoskoriisi).  

Lisäksi jotkin evästeet tarjoavat meille tilastollista tietoa siitä, miten käytät verkkosivustoamme. Se 

auttaa meitä ymmärtämään vierailijoiden käytöstä ja mieltymyksiä kootusti. Voimme esimerkiksi 

käyttää evästeitä saadaksemme tietoa siitä, miten vierailijat käyttävät verkkosivustoamme ja 

analysoidaksemme, mikä toimii ja mikä ei, jotta voimme jatkuvasti parantaa verkkosivustoamme 

ja mitata viestintämme tehokkuutta. 

Evästeitä voidaan käyttää seuraamaan erityistä kiinnostustasi tuotteitamme ja palveluitamme 

kohtaan, jotta sinulle voidaan lähettää sisältöön perustuvaa kohdennettua mainontaa, kun 

vierailet kolmansien osapuolten verkkosivuilla tai sosiaalisessa mediassa. 

Evästeet saattavat lisäksi helpottaa yhteyksiä joihinkin kolmansien osapuolten sovelluksiin, kuten 

sosiaalisen median laajennuksiin. Laajennuksia ovat Tykkään- ja Jaa-painike, joiden avulla voit 

jakaa verkkosisältöä tai kokemuksiasi sosiaalisen median tileilläsi.  

  



3. Millaisia evästeitä käytämme? 

Käytämme eri tyyppisiä evästeitä. Evästeet luokitellaan alkuperänsä mukaan ensimmäisen 

osapuolen evästeiksi  tai kolmannen osapuolen evästeiksi . Evästeet luokitellaan myös 

istuntokohtaisiksi evästeiksi tai pysyviksi evästeiksi sen mukaan, miten pitkäksi aikaa ne jäävät 

laitteillesi. Evästeet luokitellaan myös niiden suorittaman toiminnon mukaan: vä l ttämättömät ja 

ti lastolliset evästeet, toiminnalliset evästeet, mainontaevästeet ja sosiaalisen median evästeet.  

Ensimmäisen osapuolen evästeet  

Ensimmäisen osapuolen evästeet ovat meidän asettamiamme, ja niiden käyttö on meidän 

hallinnassamme. 

Kolmannen osapuolen evästeet  

Kolmannen osapuolen evästeet ovat jonkun muun kuin Bridgestonen asettamia. Jotkin 

verkkosivuista saattavat esimerkiksi sisältää myös sisältöä muilta sivustoilta, kuten YouTubesta tai 

Flickristä, ja nämä sivustot saattavat asettaa omia evästeitään, kun käytät kyseistä sisältöä. Jos 

lisäksi jaat linkin verkkosivuillemme, palvelussa, jossa linkki jaetaan (esimerkiksi Facebook, Twitter 

tai LinkedIn), saatetaan asettaa eväste selaimeesi. Voit kytkeä ne pois päältä selainasetuksissasi 

(katso osio 6). 

Istuntokohtaiset evästeet  

Istuntokohtaiset evästeet ovat väliaikaisia ja ovat laitteellasi vain sivun selausistunnon ajan. Ne 

poistuvat tietokoneeltasi tai laitteeltasi, kun selain suljetaan.  

Pysyvät evästeet 

Pysyvät evästeet jäävät tietokoneellesi tai laitteeseesi myös selausistunnon jälkeen ja ovat 

käytössä evästeissä määritetyn ajan. Käytämme pysyviä evästeitä, kun meidän on muistettava 

mieltymyksesi ja toimesi seuraavaa vierailuasi varten. 

Evästeet luokitellaan käyttötarkoituksensa mukaan ehdottoman välttämättömiin evästeisiin, 

toiminnallisiin evästeisiin, mainontaevästeisiin ja sosiaalisen median evästeisiin. 

Välttämättömät ja tilastolliset evästeet 

 

Välttämättömät evästeet ovat ehdottoman välttämättömiä, jotta voit liikkua sovellusten välillä ja 

käyttää kaikkia niiden ominaisuuksia. Tämäntyyppisten evästeiden avulla voit navigoida yhdeltä 

verkkosivulta toiselle ja tallentaa tietoja, joita tarvitaan pyytämäsi palvelun suorittamiseen (esim. 

verkosta ostamiesi tuotteiden muistamiseen ja sallimaan siirtymisesi maksusivulle). Ilman niitä 

pyytämiäsi palveluita ei voida tarjota.  

  



Miten välttämättömät evästeet vaikuttavat yksityisyyteesi?  

 

Emme tarvitse käyttäjän suostumusta näiden evästeiden toimittamiseen, sillä ne ovat 

verkkosivustolla ehdottoman välttämättömiä pyytämäsi palvelun suorittamisen kannalta. 

Tilastolliset evästeet, joita kutsutaan myös suorituskykyevästeiksi, auttavat meitä ymmärtämään, 

miten vierailijat käyttävät verkkosivustoa. Niiden avulla voimme jatkuvasti parantaa verkkosivuston 

suorituskykyä, jotta voimme tarjota vierailijalle paremman selauskokemuksen. Nämä evästeet 

esimerkiksi kertovat meille, millä verkkosivuilla käyttäjät vierailevat useimmin, tai saavatko 

vierailijat virheviestejä vierailemillaan verkkosivuilla.  

Miten tilastolliset evästeet vaikuttavat yksityisyyteesi?  

 

Näitä evästeitä sovelletaan automaattisesti kunkin istunnon ajan tai pidempään niiden 

käyttötarkoituksen mukaan. Nämä evästeet eivät kerää tietoja, joista vierailija tunnistetaan. Näillä 

evästeillä kerätään vain nimettömiä koontitietoja, ja näin ollen emme tarvitse suostumustasi 

tilastollisten evästeiden käyttöön.   

 

Käytämme etenkin Google Analyticsia saadaksemme yleiskuvan siitä, miten vierailijat ovat 

vuorovaikutuksessa verkkosivustomme kanssa. Google Analyticsin luomat tiedot välitetään 

Yhdysvalloissa sijaitsevalla Google Incorporated -yhtiölle. Bridgestone on aktivoinut IP-

nimettömyystoiminnon Google Analyticsin käyttöä varten. Se tarkoittaa, että Google käsittelee 

puolestamme kerätyt tiedot, joiden tarkoituksena on arvioida verkkosivujen käyttöäsi ja luoda 

verkkosivuston aktiivisuutta koskevia raportteja. Google ei kuitenkaan voi yhdistää sinulta kerättyjä 

verkkosivuston käyttöäsi koskevia tietoja muihin Googlen hallussa oleviin tietoihin.      

 

Nämä evästeet ovat oletusarvoisesti käytössä, mutta voit kuitenkin päättää poistaa ne käytöstä 

selainasetuksissasi (suorita osiossa 6 kuvatut vaiheet). Lisäksi voit poistaa Google Analyticsin 

käytöstä ”Disable Google Analytics” -linkistä verkkosivulla 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en ja lataamalla ja asentamalla laitteillesi Google 

Analytics Opt-out Browser Add-on -lisäosa.  

  

Toiminnalliset evästeet  

 

Näiden evästeiden avulla meidän on helpompi mukauttaa verkkosivusto sinua varten muistamalla 

mieltymyksesi ja asetuksesi (kuten käyttäjätunnus, kieli tai paikka, josta käytät verkkosivustoa). 

Näitä evästeitä voidaan käyttää muistamaan tekemäsi muutokset, mm. tekstin kokoon, fontteihin 

ja muihin sivuston seikkoihin, joita voi muuttaa, tai tallentamaan selaushistoriasi tai se, että olet jo 

vieraillut Verkkosivuilla. 

 

Miten toiminnalliset evästeet vaikuttavat yksityisyyteesi? 

Toiminnalliset evästeet ovat oletusarvoisesti pois käytöstä. Näiden evästeiden keräämiin tietoihin 

saattaa sisältyä teknisiä tietoja, joita käsitellään vierailusi yhteydessä ja jotka yhdistetään 

laitteeseesi, vaikka pysyt itse nimettömänä. Jos päätät jättää ottamatta evästeet käyttöön, se 

saattaa vaikuttaa navigointikokemukseesi.  

  

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en


Mainontaevästeet  

 

Nämä evästeet saattavat olla joko ensimmäisen tai kolmannen osapuolen evästeitä, joilla 

seurataan selaustoimintaasi käyttäjäprofiilien luomiseksi. Jos käytät verkkosivustoamme, 

keräämme ja analysoimme laitteitasi koskevia tietoja (IP-osoite) ja sitä, miten käytät 

palveluitamme (esim. millaisilla sivuilla vierailet). Selaustoimintasi tuloksena syntyvää 

käyttäjäprofiilia käytetään esittämään sinulle mainoksia, jotka koskevat kiinnostuksen kohteitasi. 

Ne erotetaan selaustoiminnastasi. 

Yritykset, joiden palveluita käytämme mainosten räätälöimiseen ja toimittamiseen sinulle, keräävät 

myös tietoja sinulta muiden verkkopalveluiden halki. Nämä tiedot auttavat meitä ennustamaan, 

mikä sinua saattaa kiinnostaa, ja esittämään sinulle mainoksia, jotka on räätälöity sopimaan 

kiinnostuksen kohteisiisi.  

Emme esitä mainoksia tai myy kolmansille osapuolille mainontatilaa verkkosivuillamme, mutta 

ostamme mainontatilaa sosiaalisesta mediasta ja kolmansien osapuolten verkkosivuilta 

(esimerkiksi autoalan verkkosivuilta ja rengasverkkokaupoista), joilla puolestamme toimivat 

mainostajakumppanimme voivat toimittaa sinulle tuotteitamme ja palveluitamme koskevia 

mainoksia (uudelleenkohdennettu mainonta).  

Miten nämä evästeet vaikuttavat yksityisyyteesi?  

Emme tallenna tietoja, jotka koskevat henkilöllisyyttäsi tai selaustoimintaasi kyseisillä kolmannen 

osapuolen verkkosivustoilla. Vierailemillasi kolmansien osapuolten verkkosivuilla esittämämme 

mainokset on räätälöity edellisten vierailujesi aikaisten kiinnostuksen kohteidesi perusteella. Jos 

esimerkiksi vierailet Bridgestonen talvirengasverkkosivuilla, saatamme esittää sinulle 

talvirengasmainoksia, kun vierailet kolmansien osapuolten verkkosivustoilla. 

Nämä evästeet ovat oletusarvoisesti pois käytöstä, ja niitä asennetaan laitteisiisi vasta, kun olet 

antanut siihen suostumuksesi.   

Sosiaalisen median evästeet 

Käytämme verkkosivustollamme sosiaalisen median laajennuksia Facebookin, Google+:n, 

Twitterin, LinkedInin ja YouTuben kaltaisilta kanavilta. Sosiaalisen median laajennukset ovat 

moduuleja, joiden avulla voit jakaa verkkosivustomme sisältöä sosiaalisessa mediassa, jos sinulla 

on tili kyseisillä sosiaalisen median alustoilla. Esimerkkinä tästä on Facebookin Tykkää-painike. 

Tämä on mahdollista evästeiden käytön ansiosta.  

Lisäksi sosiaalisen median laajennuksilla sijoitetaan laitteillesi kolmannen osapuolen evästeitä, 

joiden avulla sosiaalinen media voi seurata omia käyttötarkoituksiaan varten verkkosivuillamme 

harjoittamaasi navigointia. Näihin käyttötarkoituksiin saattavat sisältyä käytökseen perustuva 

markkinointi, analytiikka tai markkinatutkimukset. Lisätietoja tiedoista, joita nämä sosiaalisen 

median kanavat hankkivat laajennusevästeiden välityksellä, on asiaankuuluvilla sosiaalisen median 

verkkosivuilla.  



Miten nämä evästeet vaikuttavat yksityisyyteesi? 

Nämä evästeet ovat oletusarvoisesti pois käytöstä, ja niitä asennetaan laitteisiisi vasta, kun olet 

antanut siihen suostumuksesi.  

Jos käytät tällaista sosiaalista mediaa, voit myös päättää, haluatko sallia evästeiden käytön 

asiaankuuluvan some-tilin yksityisyysasetuksissa. 

4. Miten mainostajakumppanimme käyttävät 

evästeitä? 

Saat mainoksiamme tarkoin valittujen, ammattimaisten mainostajakumppaneidemme välityksellä. 

Mainoksiin liittyvien evästeiden avulla mainostajakumppanimme voivat seurata mainosten 

tehokkuutta. Ne saattavat myös käyttää evästeitä, joita ne ovat sijoittaneet laitteillesi selatessasi 

muita verkkosivustoja. Ne toimivat näin saadakseen tietää, että olet nähnyt tietyn mainoksen, tai 

täsmäyttääkseen sen tietokantaansa. Tämä auttaa niitä määrittämään, kuinka monta mainosta 

näet internetissä yhteensä, ja jos olet osallistunut markkinatutkimukseen, tutkimusyhtiö saattaa 

kirjata muistiin, että olet nähnyt tietyn mainoksen. 

Yrityksiä, joilla on lupamme lisätä tunnisteita tai koodia verkkosivustollemme, kehotetaan 

varmistamaan, että ne käsittelevät tietojasi vastuullisesti. Ne kuitenkin käyttävät tietojasi 

rekisterinpitäjänä, ja tietojen käyttöön sovelletaan niiden omia tietosuojakäytäntöjä. Voit tarkistaa 

tai poistaa kolmansien osapuolten evästeet laitteistasi suorittamalla osiossa 8 kuvatut vaiheet. 

5. Miten hankimme suostumuksesi? 

Kun verkkosivustolla vieraillaan ensimmäistä kertaa, sinua ohjeistetaan viestillä 

(evästemainospalkki) hallitsemaan evästeiden käyttöä koskevaa suostumustasi.  

Välttämättömät (ehdottoman välttämättömät) evästeet ja analytiikkaevästeet eivät edellytä 

suostumustasi, ja ne asennetaan laitteisiisi automaattisesti. Vaikka välttämättömiä evästeitä ja 

analytiikkaevästeitä ei voida poistaa käytöstä verkkosivustomme Evästeet-asetuksista, se voidaan 

tehdä Google Analytics -verkkosivustolla (katso osio 3). 

Ilmoituspalkki ei näy enää laitteellasi, kun käytät verkkosivustoa myöhemmin, mutta voit aina 

muuttaa evästeitä koskevan suostumuksesi valintoja napsauttamalla ”Change my Preferences” -

linkkiä tai muokkaamalla verkkoselaimesi asetuksia (katso ohjeet osiosta 6).   

 

 

 



6. Miten voin kieltäytyä evästeistä? 

Kun olemme saaneet evästeiden käyttöä koskevan suostumuksesi, tallennamme laitteillesi 

evästeen muistutukseksi valinnastamme seuraavia verkkosivustolle tekemiäsi vierailuja varten. Jos 

et jossakin vaiheessa enää halua, että selauskäyttäytymistäsi koskevia tietoja käytetään, voit 

”kieltäytyä osallistumasta” muuttamalla selainasetuksiasi alla kuvatulla tavalla. Voit myös kieltäytyä 

käyttämällä verkkosivustomme Evästeasetukset-linkkiä. 

 

Selainasetusten muuttaminen 

Voit yleensä estää selauksesi seurannan säätämällä selaimesi asetuksia, selaamalla 

”yksityisessä tilassa” tai käyttämällä selainlaajennuksia. Saat tietää, miten tämä tehdään, 

vierailemalla selaimesi asiaankuuluvalla tukisivulla tai käyttämällä selaimesi ohjetoimintoa:  

Edge 

Chrome 

Mozilla Firefox 

Internet Explorer 

Safari 

Opera 

Mobiilisovellukset 

Jos käytät sovelluksiamme mobiililaitteesi verkkoselaimella, noudata yllä olevia ohjeita. 

Mobiilisovelluksissa kuitenkin käytetään erilaisia teknologioita laitteesi tunnistamiseen. Voit 

kieltäytyä tietojesi antamisesta kohdennetun mainonnan käyttöön noudattamalla alla olevia 

ohjeita. 

Apple iOS 

1. Siirry kohtaan Asetukset > Tietosuoja > Mainonta. 

2. Ota käyttöön Rajoita mainosseurantaa. 

Lisätietoja saat vierailemalla Applen tukisivulla. 

  

https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
http://support.apple.com/kb/PH5042
http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
https://support.apple.com/en-gb/HT202074


Google Android 

1. Siirry kohtaan Settings. 

2. Valitse Accounts-osiossa Google. 

3. Valitse Privacy-osiossa Ads. 

4. Valitse Opt out of interest based ads. 

Lisätietoja saat vierailemalla Googlen tukisivulla. 

Microsoft Windows 

1. Siirry kohtaan Asetukset. 

2. Napauta Tietosuoja. 

3. Napauta Mainontatunnus ja ota käyttöön Älä anna sovellusten käyttää mainontatunnustani 

toimintoihin eri sovelluksissa 

Lisätietoja saat vierailemalla Microsoftin tukisivulla. 

7. Kolmannet vastaanottaja- ja 

tietojenkäsittelijäosapuolet 

Bridgestone ei vaihda evästetietoja kolmansien osapuolten sivustojen tai ulkoisten 

tiedontoimittajien kanssa, paitsi sivustopalveluita suoraan Bridgestonelle tuottavien osapuolten 

sekä sen ohjauksessa ja valvonnassa olevien kolmansien osapuolten kanssa. Bridgestone 

varmistaa aina, että tietojesi käsittelijöitä sitovat tarvittavat sopimuslausekkeet, jotta ne pysyvät 

turvassa ja luottamuksellisina. 

Vaikka saatamme käyttää kolmansien osapuolten evästeiden avulla kerättyjä tietoja, huomaa, että 

kaikki kolmansien osapuolten evästeet ovat niitä tarjoavien tahojen hallinnassa kyseisten tahojen 

käytäntöjen mukaisesti.  

8. Evästeisiimme ja niiden 

umpeutumispäivämäärään tutustuminen  

Jotta näet tarkan luettelon käyttämistämme evästeistä, niiden vanhentumisesta, niiden 

toimialueesta ja/tai nimestä, voit tutustua verkkoselaimesi asetuksiin.  

 

Tässä pikaoppaassa selitetään, miten näin voidaan tehdä eri selainten kohdalla: 

https://www.wikihow.com/View-Cookies 

 

 

 

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en-GB
https://account.microsoft.com/unsupported-browser
https://www.wikihow.com/View-Cookies

