Evästekäytäntömme
Mikä on eväste?
Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän
laitteelle. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun käyttäjän tietoja halutaan
säilyttää tämän siirtyessä internetpalvelun sivulta toiselle.

Voit selaimesi asetuksista hallinnoida, haluatko, että selaimesi tallentaa evästeitä.
Ota huomioon, että mikäli et salli evästeitä, ei verkkosivu välttämättä toimi
toivotulla tavalla.

Kaavakoulu käyttää seuraavia evästeitä:
•

palvelun käytön helpottamiseen kirjautumisevästeitä ja toimintaevästeitä
(esimerkiksi asetusten tallentaminen kirjautumisen yhteydessä, jolloin
palvelun käyttäminen nopeutuu ja asiakaskokemus parantuu)

•

Kun kirjaudut sisään asetamme muutamia evästeitä, jotka tallentavat
kirjautumis- sekä näyttöasetuksesi. Kirjautumisevästeet poistetaan kahden
vuorokauden kuluessa, näyttöasetuksiin liittyvät evästeet poistuvat vuoden
päästä. Mikäli valitset “Muista minut” kirjautumisen yhteydessä,
kirjautumistietojasi säilytetään kahden viikon ajan. Mikäli kirjaudut ulos,
kirjautumiseen liittyvät evästeet poistetaan samassa yhteydessä

•

analyysievästeet (Google Analytics, anonymisoitu tieto käyttäjistä välitetään
Googlelle ja tiedon avulla Kaavakoulu parantaa sivuston toimivuutta).
Yksittäistä käyttäjää ei ole mahdollista tunnistaa näiden evästeiden avulla.

•

kohdistetut evästeet tai mainosevästeet (nämä eivät sisällä henkilötietoja ja
niiden avulla voidaan toteuttaa mainostusta mm. Facebookin ja Googlen
palveluissa kustanustehokkaasti)

•

Kaikki evästeiden käyttö anonymisoidaan mahdollisuuksien rajoissa.

•

Mikäli sinulla on tili ja kirjaudut sivustolle, asetamme väliaikaisen evästeen,
joka päättelee tukeeko selaimesi evästeitä vai ei. Tämä eväste ei sisällä
henkilötietoa ja se poistetaan kun selainikkuna suljetaan.

Muiden sivustojen evästeet
Muut verkkosivustot, joille Kaavakoulun sivuilta on mahdollisia linkkejä, keräävät
ja hyödyntävät evästeitä heidän tarpeidensa mukaan eikä Kaavakoulu voi hallita
tai vastata niiden evästekäytännöistä. Sivuston käyttäjän tulee itse hyväksyä
jokaisen sivuston evästeet itse tai varmistaa, että selaimen yksityisyysasetukset
ovat halutulla tasolla. Mikäli käyttäjä ei hyväksy, että hänestä kerätään tietoja,
kyseisen sivuston käyttö tulee välittömästi lopettaa.
Mitä voit tehdä, jos haluat poistaa tai estää evästeet?
Voit hallinnoida selaimesi asetuksista evästeiden tallentamista ja monen
selaimen kohdalla voit asetuksissa sallia tai kieltää evästeiden käytön
sivustokohtaisesti.
Tässä alla sitoumuksetta linkit selainten ohjeisiin.
•

Google Chrome

•

Internet Explorer

•

Mozilla Firefox

•

Safari (Desktop)

•

Safari (Mobile)

•

Android Browser

•

Opera

•

Opera Mobile

Huomaa, että estämällä evästeiden tallentamisen saatat heikentää
palvelukokemustasi ja joissakin tapauksissa on valitettavasti mahdotonta tarjota
haluamaasi tietoa.

