Evästeseloste
Viimeksi päivitetty 3.9.2021
Tätä evästeselostetta sovelletaan kaikkiin Linear Oy:n (jäljempänä myös ”me” tai ”meitä”)
verkkosivustoihin (jäljempänä ”Verkkosivusto”). Linear Oy on Suomeen rekisteröity yritys, jonka
kotipaikka on osoitteessa Kalevankatu 30, 00100 Helsinki, Suomi. Me ylläpidämme
Verkkosivustoa rekisterinpitäjänä EU:n tietosuoja-asetuksen (General Data Protection Regulation,
EU 2016/679) mukaisesti.
Mikäli hyväksyt evästeiden käytön, voit hyödyntää kaikkia toimintoja evästeitä vaativilla
sivuillamme. Voit vaikuttaa evästeiden käyttöön alla kuvailluilla erilaisilla menetelmillä.

Mikä eväste on?
Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, joka tallentuu käyttäjän laitteelle sivustolla vierailun
yhteydessä. Tekstitiedosto sisältää pienen määrän tietoa, jota Internet-palvelin voi lukea käyttäjän
vieraillessa seuraavan kerran samalla sivulla. Evästeet ovat käyttäjälle hyödyllisiä useasta syystä:
Ne esimerkiksi auttavat meitä muistamaan käyttäjänimesi tai valitsemasi kieliasetukset.

Miksi käytämme evästeitä ja mitä evästeitä käytämme?
Käytämme evästeitä, jotta Verkkosivustomme olisi mahdollisimman käyttäjäystävällinen ja jotta
voisimme tarjota asiakkaillemme yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja. Evästeitä käyttämällä
varmistamme, ettei sinun tarvitse syöttää samoja tietoja aina vieraillessasi Verkkosivustollamme.
Evästeet myös parantavat Verkkosivuston käytettävyyttä – ne muun muassa helpottavat
tietynlaisen asunnon löytämistä. Evästeitä käytetään Verkkosivustollamme eri tarkoituksiin.
Tekniset ja toiminnalliset evästeet: Osa näistä evästeistä on välttämättömiä Verkkosivuston
toiminnan kannalta, sillä niiden avulla sivut ja käyttäjätilisi toimivat oikein. Lisäksi muistamme
niiden avulla mieltymyksesi ja voimme auttaa sinua käyttämään Verkkosivustoa vaivattomammin.
Nämä evästeet muistavat esimerkiksi maan, kieliasetukset, hakusi ja aikaisemmin katsomasi
asunnot. Voimme myös käyttää evästeitä muistamaan kirjautumistietosi, jotta sinun ei tarvitse
kirjoittaa kirjautumistietojasi aina vieraillessasi Verkkosivustollamme. Salasanasi on kuitenkin aina
salattu.
Analyyttiset evästeet: Näiden evästeiden avulla keräämme tietoa siitä, miten vierailijat käyttävät
Verkkosivustoa, millä sivuilla he vierailevat, mistä he saapuvat, miltä sivulta he poistuvat, mitä
selainta ja päätelaitetta he käyttävät sekä mitä sähköposteja on avattu ja klikattu. Analytiikan avulla
voimme arvioida, mikä toimii ja mikä ei, parantaa Verkkosivustoamme sekä ymmärtää
markkinointimme tehokkuutta.
Verkkosivustomme käyttämät analyyttiset evästeet:
- Google Analytics
- Hotjar
- Yleisöreportteri
- Leadoo
Google Analytics

Verkkosivustomme käyttää Google Inc. -yhtiön (”Google”) tarjoamaa Google Analytics verkkoanalyysipalvelua, jonka avulla voimme analysoida, miten vierailijat käyttävät
Verkkosivustoamme. Lue lisää siitä, miten Google Analytics kerää ja käsittelee tietojasi
seuraamalla linkkiä ”Miten Google käyttää palvelujamme käyttäviltä sivustoilta ja sovelluksista
saatavia tietoja” (osoitteessa https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=fi). Mikäli
haluat estää Google Analyticsia keräämästä ja käyttämästä tietojasi, seuraa ohjeita alla olevassa
kohdassa ”Miten voin vaikuttaa evästeiden käyttöön?”. Evästeiden tuottama tieto Verkkosivuston
käytöstä lähetetään ja tallennetaan Googlen serverille Yhdysvaltoihin. Google käyttää tätä tietoa
puolestamme Verkkosivuston ylläpitäjänä analysoidakseen Verkkosivuston käyttöä,
muodostaakseen Verkkosivuston ylläpitäjille raportteja toiminnasta Verkkosivustolla sekä
tarjotakseen Verkkosivuston ja Internetin käyttöön liittyviä lisäpalveluita Verkkosivuston
ylläpitäjälle.
Mikä on Yleisöreportteri?
Sanoman kehittämä asiakkaiden onlineyleisöjen analysointiin tarkoitettu työkalu Yleisöreportteri
on erinomaisten pilottikokemuksien jälkeen saanut uuden palvelumallin – ja hinnaston.
Yleisöreportterin asiakkaat saavat työkalusta siis tietoa vaikkapa verkkosivujen kävijöidensä tai
sieltä ostaneiden kiinnostuskohteista, elämänvaiheista, asuinpaikoista tai esimerkiksi lempi tv- ja
radio-ohjelmista. Uudessa palvelumallissa pystymme pureutumaan vielä tätäkin syvemmällä,
voimme analysoida onlineyleisöjen:
- Median (online ja offline) käyttö ja puhuttelukulmat kohderyhmittäin
- Kuluttajakenttä, asennemuutokset sekä kuluttamisen ja elämäntyylin trendit kohderyhmittäin
- Kohderyhmien arvomaailma, motivaattorit ja kuluttaminen toimialateemoittain
Hotjar
on analytiikka –ja palautetyökalu, joka kerää tietoa kävijän verkkokäyttäytymisestä. Hotjarin
käyttää evästeitä tunnistaakseen ovatko kävijät nähneet hotjar-widgetin verkkosivuilla.
Leadoo
Sivuillamme käytetään Leadoon chat ja inpagebotteja. Käytämme Leadoon käyttäjänseurantaa
seurataksemme miten käyttäjämme liikkuvat nettisivuillamme ja yhdistämme tämän datan
käyttäjän tietoihin joita kerätään esim. Chat interaktioiden kautta. Leadoo käyttää etag seurantaa
joka teknisesti eroaa keksipohjaisesta seurannasta, mutta johon pätee samat lainalaisuudet kuin
evästeisiin. Tarkista Leadoo Marketing Technologies Oyn tietosuojakäytäntö
(https://leadoo.com/privacy-policy/) tietääksesi enemmän siitä mitä järjestelmässä seurataan.
GDPR mielessä me toimimme kontrollerina ja Leadoo datan prosessorina. Mikäli et halua että
sinua seurataan voit tyhjentää selaimesi välimuistin. Lisätietoja siitä miten Leadoo toimii tarkista
https://leadoo.com/privacy-policy-processor/

Kuinka kauan evästeet ovat voimassa?
Käytämme istuntokohtaisia evästeitä, jotka vanhentuvat käyttäjän sulkiessa verkkoselaimen.
Lisäksi käytämme pysyviä evästeitä, jotka säilyvät käyttäjän laitteella tietyn ajan tai kunnes käyttäjä
poistaa ne.

Miten voin vaikuttaa evästeiden käyttöön?
Haluamme toimia läpinäkyvästi ja kunnioittaa käyttäjien valintoja evästeiden ja muiden vastaavien
tekniikoiden suhteen. Pyydämme kuitenkin huomioimaan, että mikäli estät evästeiden

tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin Verkkosivustomme ominaisuudet eivät välttämättä
toimi.
Voit vaikuttaa evästeiden käyttöön esimerkiksi seuraavasti:
•
•
•

•

Luomalla uuden evästeprofiilin: Mikäli käyttäjä tyhjentää Verkkosivuston evästeet
säännöllisin väliajoin, hänen yksilöivä tunnisteensa vaihtuu, jolloin aiempaan tunnisteeseen
liittyvä profiili nollautuu.
Estämällä evästeet: Käyttäjä voi estää evästeet selaimen asetuksista valmistajan ohjeiden
mukaisesti (yleensä joko Ohjeet-, Työkalut- tai Muokkaa-valikossa). Huomaa, että
evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa Verkkosivuston toiminnallisuuteen.
Estämällä Google Analyticsin käytön: Käyttäjä voi estää Verkkosivuston tietojen
käyttämisen Google Analyticsissa asentamalla Google Analyticsin käytön estävän selaimen
lisäosan täällä. Tämä lisäosa estää Verkkosivustolla käynnissä olevaa Google Analyticsin
JavaScriptiä (ga.js, analytics.js ja dc.js) jakamasta Verkkosivuston käyntitietoja Google
Analyticsille.
Sosiaalisen median evästeet: Sosiaalisen median palveluntarjoajat keräävät evästeiden,
liitännäisten ja painikkeiden avulla tietoa Verkkosivustostamme. Sosiaalisen median
palveluntarjoajien harjoittaman tietojen keräämisen tarkoitus ja laajuus, tietojen
käyttötavat ja siihen liittyvät oikeudet sekä tiedot tietosuoja-asetusten muuttamisesta
esitetään kunkin sosiaalisen median palvelun tietosuojalausekkeissa.

Muutokset
Ilmoitamme muutoksistamme evästeiden käytön suhteen tämän sivun yläosassa.

