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Cookie Policy
Darment Oy:n Cookie Policy
Verkkosivustojen ylläpitäjillä on lainsäädännön mukaan velvollisuus kertoa käyttäjille, käytetäänkö
sivustolla evästeitä, milloin niitä käytetään ja minkälaisia evästeitä on käytössä. Sivustolla tulee
myös pyytää käyttäjien hyväksyntä evästeiden käytölle.
Lue tämä Cookie Policy huolellisesti. Saat selville, mitä evästeitä me käytämme ja mitä tietoja
voimme sivustollamme kerätä.
Evästeiden käytön hyväksyntä
Kun vierailet sivustoillamme ja selainasetuksesi sallivat evästeemme sekä jatkat sivustomme
käyttämistä, katsomme, että annat tällöin Darmentille hyväksyntäsi käyttää evästeitä tässä
asiakirjassa kuvatulla tavalla.
Mitä evästeet ovat?
Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita verkkosivusto lähettää ja tallentaa päätelaitteeseen
(tietokone, älypuhelin, tabletti). Evästeet tallennetaan selaimen tiedostohakemistoon. Selaimesi
lähettää evästeet takaisin aina, kun palaat sivustolle. Tällöin laitteesi tunnistetaan uudelleen ja
käyttökokemustasi paranee.
Lisätietoja evästeistä ja niiden toimintaperiaatteesta saat esimerkiksi osoitteesta
www.allaboutcookies.org tai www.youronlinechoices.eu.
Millaisia evästeitä on olemassa?
Evästeet jaetaan tavallisesti seuraaviin luokkiin:
First‐Party‐evästeet ovat evästeitä, joita käyttäjän vierailun kohteena oleva sivusto asettaa, eli
Darmentin asettamia evästeitä, kun vierailet sivustollamme.
Kolmannen osapuolen evästeet ovat evästeitä, joita asettaa muu kuin vierailun kohteena olevan
verkkosivuston domain.
Istuntoevästeet ovat käytössä vain yhden selainistunnon ajan. Ne mahdollistavat käyttäjän
selainistunnon aikana suorittamien toimien yhdistämisen. Istuntoevästeet poistetaan, kun
selainohjelma suljetaan.
Pysyvät evästeet pysyvät muistissa myös selainistunnon jälkeen. Ne aktivoidaan jokaiseen
lähdeverkkosivustoon siihe kohdistuvan vierailun aikana uudestaan. Ne tallentuvat päätelaitteen
kiintolevylle. Pysyvien evästeiden erääntymisaika voi vaihdella.
Millaisia evästeitä DARMENT käyttää ja mihin tarkoituksiin?
Darment käyttää istuntoevästeitä, pysyviä evästeitä, First‐Party‐evästeitä sekä kolmannen
osapuolen evästeitä.

Käytämme evästeitä tarjotaksemme sinulle hyvän käyttökokemuksen, kuten esimerkiksi:
muistamme sivustovierailusi, suosimasi asetukset ja varmistamme tehokkaan navigoinnin.
Darment Oy käyttää seuraavia evästetyyppejä seuraavassa esitettyihin tarkoituksiin:
Välttämättömät evästeet. Darment Oy asettaa evästeitä, jotka ovat välttämättömiä sivustojemme
asianmukaisen toiminnan kannalta. Näitä evästeitä tarvitaan esimerkiksi ostoskorin tai suojattujen
yhteyksien tai alueiden kaltaisten toimintojen tarjoamiseen.
Suorituskykyanalyysi. Darment Oy kerää tietoa siitä, miten käytät verkkosivustoa. Esimerkiksi
usein käyttämistäsi sivuista tai mahdollisista virhe‐esiintymistä. Eväsanalyysien avulla voimme
havaita asioita sisällön tehokkuudesta ja siitä, miten voisimme parantaa verkkosivustomme
suoritusta.
Toiminnallisuus ja asetukset. Darment Oy käyttää evästeitä muistaakseen asetuksesi ja
asetusvalintasi, kuten kieliasetukset, yhteydenottotapojen asetukset, asetteluasetukset yms.
Tunnistaminen. Darment Oy käyttää evästeitä tunnistaakseen sinut uudelleen, kun olet
kirjautunut sisään verkkokauppaamme.
Turvallisuus. Darment Oy käyttää evästeitä turvallisuuden tukemiseen ja sitä vaarantavien
toimintojen tunnistamiseen.
Miten voin muuttaa evästeasetuksiani tai peruuttaa aiemmin tehdyn hyväksynnän?
Voit peruuttaa evästeiden käytön hyväksyntäsi milloin tahansa. Tämä edellyttää, että otat
evästeesi pois käytöstä.
Voit tällöin jatkossakin vierailla . Tällöin verkkosivustojemme tietyt osat ja toiminnot eivät
mahdollisesti enää toimi, tai ne eivät toimi oikein.
Evästeiden asetusten muuttaminen on mahdollista selaimessasi. Löydät selainasetukset tavallisesti
Internet‐selaimesi valikosta nimeltä "Vaihtoehdot", "Työkalut" tai "Asetukset". Voit katsoa apua
myös selaimesi "Ohje"‐valikosta. Eri selaimilla saattaa olla erilaiset käytännöt evästeiden poistosta
tai deaktivoimisesta.
Lisää tietoa evästeasetusten muuttamisesta löydät seuraavista linkeistä:





Internet Explorerin evästeasetukset
Firefoxin evästeasetukset
Chromen evästeasetukset
Safarin evästeasetukset

Lisätietoja evästeiden estämisestä ja/tai poistamisesta löytyy mm.: www.allaboutcookies.org

