
MIHIN TARKOITUKSEEN KÄYTÄMME EVÄSTEITÄ JA KÄSITTELE MME
SELAUSTIETOJA?

Tällä  sivustolla  käytetään  evästeitä.  Mikäli  käytät  sivustoamme  poistamatta  evästeitä
käytöstä, tarkoittaa se sitä, että suostut niiden a sentamiseen.

Mikä on eväste?

Eväste on tiedosto, jonka verkkosivustot tallentavat sivuston käyttäjän tietokoneeseen. Vaikka
evästeiden käyttötarkoitus on usein puhtaasti  tekninen, niiden avulla voidaan kuitenkin muun
muassa säilyttää ja saada tietoja tietyn käyttäjän selaustavoista tai hänen laitteistostaan, sekä
riippuen evästeiden sisältämästä tiedosta ja tavasta, jolla käytät laitteitasi, niitä voidaan käyttää
myös käyttäjän tunnistamiseen.

Evästeitä  on erilaisia.  Niitä  voi  hallinnoida  ja  valvoa  esimerkiksi  sivuston  omistaja (sivuston
evästeet), ja lisäksi on olemassa evästeitä,  joita hallinnoivat ja valvovat kolmannet osapuolet
esimerkiksi siksi, että ne tarjoavat sivustoon sisältyvän työkalun tai toiminnon.

Tietyt  evästeet  peruuntuvat  sitten,  kun  sivuston  selaaminen  on  päättynyt  (istuntoevästeet),
toiset taas tallentuvat käyttäjien tietokoneisiin ja niitä voidaan käyttää pidemmän ajan (pysyvät
evästeet). 

Minkä tyyppisiä evästeitä käytämme ja miksi?

Tällä sivustolla käytetään seuraavia evästetyyppejä:

1. Tekniset evästeet

Käytämme teknisiä evästeitä voidaksemme toimittaa käyttäjiemme pyytämiä palveluita. Nämä
evästeet ovat välttämättömiä sivuston selaamiseen ja sillä olevien eri asetusten ja palvelujen
käyttämiseen,  kuten  esimerkiksi  tietoliikenteen  ja  viestinnän  valvominen,  istunnon
tunnistaminen,  rajoitetun  käyttöoikeuden  osioihin  pääseminen,  käyttäjän  antamien  tietojen
tallentaminen kirjautumisen ja tilauksenteon eri vaiheissa, turvallisuuselementtien käyttäminen
selaamisen aikana,  sisältöjen tallentaminen videoiden tai  äänitallenteiden levitystä  varten  tai
sisältöjen jakaminen sosiaalisissa verkoissa. 

2. Personoivat evästeet

Voidaksemme optimoida sivuston käyttökokemuksen, käytämme personoivia evästeitä, joiden
avulla voimme määrittää sivuston ja sen palvelut käyttäjän mieltymysten mukaisesti tai hänen
laitteistonsa  ominaisuuksien  perusteella,  esimerkiksi  liittyen  käytettyyn  selaimeen  ja  sen
versioon, koneeseen asennettuun käyttöjärjestelmään jne.

Näitä  evästeitä  käytetään  esimerkiksi  käyttäjän  sivustolla  vierailunsa  aikana  valitsemien
parametrien  tallentamiseen  muistiin,  sivuston  sisällön  suuntaamiseen  käyttäjän  kielen  tai
sijainnin mukaisesti tai sivustolle rekisteröityneiden käyttäjien rekisteröintitietojen säilyttämiseen.

3. Analyysievästeet 

Analyysievästeillä  pystytään  mittaamaan  ja  analysoimaan  verkkosivustojen  toimintaa  ja
laatimaan  käyttäjien  selausprofiileja.  Käytämme  näitä  evästeitä  kerätäksemme  tietoja
nimettömiin  ja  yhdistettyihin  tilastoihin,  joiden  avulla  pystymme  ymmärtämään  millä  tavoin
käyttäjät  käyttävät  sivustoamme.  Näin  voimme  parantaa  ja  säädellä  sivustoa  vierailijoiden
käyttömieltymysten mukaisesti.

Esimerkkinä  mainittakoon,  että  sivustomme  selaamisesta  johtuvat  tyypilliset  tiedot,  joita
saatamme analysoida, ovat seuraavat:
- Toimittajan  verkkotunnus  (ISP)  ja/tai  IP-osoite,  joiden  kautta  verkkoon  on  päästy.

Esimerkiksi tietyn toimittajan xxx käyttäjä tunnistetaan vain verkkotunnuksella xxx.es ja/tai
IP-osoitteella. Tällä tavalla pystymme laatimaan tilastoja maista ja palvelimista, jotka käyvät
useimmin sivustollamme.

- Sivuston käyttöpäivämäärä ja – aika. Näiden tietojen avulla selvitämme minä kellonaikoina
sivustolla  on eniten  kävijöitä  ja  pystymme suorittamaan tarvittavat  säädöt  voidaksemme



välttää sivuston ruuhkautumisesta aiheutuvat ongelmat.
- Internet-osoite,  josta  sivustollemme ohjannut  linkki  on  peräisin.  Tämän  tiedon  ansiosta

pystymme  selvittämään  erilaisten  palvelimeemme  ohjaavien  bannereiden  ja  liitäntöjen
tehokkuuden ja näin voimme edistää niiden käyttöä, jotka tarjoavat parhaat tulokset.

- Päivittäisten  kävijöiden  lukumäärä  jokaisessa osiossa.  Tämän tiedon  avulla  selvitämme,
mitkä osiot  ovat suosituimpia ja voimme lisätä ja parantaa niiden sisältöä, voidaksemme
näin tarjota käyttäjille parempia käyttötuloksia.

4. Mainosevästeet

Käytämme  mainosevästeitä  mainostilan  hallintaan.  Näiden  evästeiden  avulla  pystymme
hallinnoimaan mainostilaa teknisten kriteerien perusteella, kuten esimerkiksi muokattu sisältö tai
mainosten näyttötiheys. 

Käytämme myös  evästeitä,  joiden  avulla  voimme analysoida  käyttäjien  selaustottumuksia  ja
laatia niiden perusteella erityisiä profiileja, joiden pohjalta taas näytetään yksilöityjä mainoksia. 

Jotta verkkomainontamme olisi säänneltyä ja merkityksellistä, käytämme toisinaan selektiivisiä
verkkomainontaohjelmia. Tällä  tavoin voimme mainostaa sivustoamme ja saavuttaa näytetyn
mainonnan paremman tehokkuusasteen. Näihin ohjelmiin osallistuvat yhteistyöyritykset voivat
näyttää käyttäjälle mainoksia hänen makujensa ja kiinnostuksen kohteittensa mukaisesti, jotka
on  voitu  päätellä  hänen  sivustollamme  suorittamastaan  selaamisesta  luotujen  tietojen
perusteella. Tätä varten mainitut yhteistyöyritykset voivat asentaa oman evästeensä käyttäjän
selaimeen pystyäkseen tunnistamaan tämän yleisöönsä kuuluvana.  Ne voivat  myös havaita,
kävikö käyttäjä ennen sitä sivustollamme, käyttämällä tätä varten asennettua jäljitysevästettä.

Jos  haluat  lisätietoja  käyttäytymiseen  perustuvasta  verkkomainonnasta  (online  behavioural
advertising)  ja  erityisesti  siitä,  miten  voit  hallinnoida  selaimesi  yksityisyyttä  tämäntyyppisen
käsittelyn estämiseksi, vieraile sivustolla www.youronlinechoices.eu

Ovatko evästeet häiriöitä?

Evästeet  eivät  sisällä  tietoja,  jotka voisivat  sellaisenaan tunnistaa  yksittäisen käyttäjän.  Mitä
meihin tulee, saadut tiedot voidaan yhdistää konkreettiseen käyttäjään vain siinä tapauksessa,
että mainittu  käyttäjä on tunnistettuna sivustolla.  Mikäli  näin  on,  kyseiset  tiedot  tallennetaan
henkilötietotiedostoon, josta on vastuussa tämän sivuston omistaja. Mainittuja tietoja käsitellään
vain  tässä  evästekäytännössä  mainittuihin  tarkoituksiin  ja  noudattaen  aina  henkilötietojen
tietosuojaa koskevien, voimassa olevien lakien määräyksiä. Käyttäjillä on oikeus koska tahansa
käyttää henkilötietojensa käyttöön, korjaamiseen tai peruuttamiseen kuuluvia oikeuksiaan ja he
voivat  myös  vastustaa  niiden  käsittelyä,  sen  mukaan  mitä  on  ilmoitettu  sivustomme
tietosuojakäytännössä. 

Miten voin hallinnoida evästeitä?

Sivuston käyttäjillä on mahdollisuus estää evästeiden vastaanottaminen, poistaa ne tai saada
tietoa niiden tallentumisesta määrittelemällä selaimen asetukset.  Jos haluat  tietää miten voit
hallinnoida evästeitä selaimessasi, pyydä lisätietoja itse selaimesta.

Olemme kuitenkin koonneet tähän avuksesi tietoja, joita löytyy tärkeimpien selainten kehittäjien
tarjoamana evästeiden hallinnasta:

� Chrome , http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647 
� Explorer , http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-

internet-explorer-9
� Firefox , http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-

we 
� Safari , http://support.apple.com/kb/ph5042

Mikäli  poistat  evästeet  käytöstä,  on  mahdollista  että  et  enää  voi  käyttää  kaikkia  sivuston
toimintoja.

Jos  haluat  poistaa  käytöstä  kolmansien  osapuolten  mainosevästeet,  voit  niin  ikään  vierailla



Network  Advertising  Initiative  –  järjestön  (NAI)  sivustolla.  Englanninkielinen  sivusto  löytyy
osoitteesta http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp).

Luettelo tällä sivustolla käytetyistä evästeistä

SIVUSTOEVÄSTEET

Evästeen tunnus

Evästeen tunnus ja
miten se näkyy

selaimen
välimuistissa

Vanhentuminen

Istuntoeväste, tai
pysyvän evästeen
vanhentumisaika 

Verkkotunnus

Mihin
verkkotunnukseen

eväste liittyy

Kuvaus

Evästeen toiminta ja
käyttötarkoitus

Käytöstä
poistaminen

Miten evästeen
voi poistaa
käytöstä

Tekniset evästeet, palvelujen tuottamiseen tarvitta vat evästeet

purgado 1 tunti
www.logitravel.*

Evästeen 
poistopakotteen 
aktivointi.

Selaimen
määrittäminen

devType 1tunti www.logitravel.* Laitetyyppi. Tunnistaa 
asiakkaan käyttämän 
laitteen selauksen 
näyttämiseksi.

ck_sesion 365 päivää www.logitravel.* Istunto, joka syntyy
sivustolle mentäessä.

Käytetään pääasiallisesti
hakutietojen,

verkkotunnuksen
säilyttämiseen (kun

siirrytään https-sivulle)

test 1 päivä www.logitravel.* Testit A – B.
Sisältötestien
suorittaminen.

USW_codigo 365 päivää www.logitravel.* Kyseessä on koodi, jolla
tunnistetaan sellainen

sivuston käyttäjä, joka ei
ole kirjautunut sivulle ja
saattaa kirjautua sille.
Sen tarkoituksena on

antaa tunniste ja liittää
koko prosessi siihen.

Tällä tavoin sitten
käyttäjän kirjauduttua
sivulle, sen hetkinen

haku voidaan yhdistää
rekisteröityneeseen

käyttäjään.

tokenlogitravel 365 päivää www.logitravel.* Rekisteröityneen
käyttäjän tunnistaminen.
Sitä käytetään saamaan

tietoja käyttäjästä
(suoritetut haut,

ilmoitusviestit, varauksiin
pääseminen)



USR_Codelogitravel 365 päivää www.logitravel.* Asiakaskoodi. Tunnistin
saadaan

rekisteröitymisen jälkeen.
Sitä käytetään

varausprosessiin.

cookiesAccept 365 päivää www.logitravel.* Tunnistaa, oletko
hyväksynyt

evästekäytännön joko
sivustoa käyttämällä tai
painamalla ”hyväksyn”.

X-Akamai-FEO-
Browser-State

1 päivä www.logitravel.* Sisältöjen toimituksen
optimointipalvelut.

Ikws 1 päivä www.logitravel.* Sisältöjen toimituksen
optimointipalvelut.

AKSB 1 päivä www.logitravel.* Sisältöjen toimituksen
optimointipalvelut.

Personoivat evästeet

ck_idioma 365 päivää
www.logitravel.*

Kieli, jota käytetään

selauksessa. 

Selaimen
määrittäminen

aeropuerto 365 päivää www.logitravel.* Määrittelee asiakkaan
lähtölentokentän koodin.
Sitä käytetään alkuperän

määrittämiseen
esittelyissä ja
hakukoneissa.

geolog 4 päivää Antaa tiedon siitä,
haluaako asiakas

selaimen paikantavan
asiakkaan tarjotakseen

hänelle nykyistä
sijaintipaikkaa lähimpänä

olevan lähtöpaikan

KOLMANSIEN OSAPUOLTEN EVÄSTEET

Huom.: Kieltäydymme kaikesta vastuusta kolmansien osapuolten evästeisiin liittyvän sisällön, tietojen oikeellisuuden ja
tietosuojakäytänteen osalta.

Liitetty palvelu

(sivuston palvelu,
plug-in tai toiminto,

joka liittyy
evästeeseen)

Evästeestä
vastaava taho

(Evästeestä
vastaavan tahon
tunnistaminen)

Verkkotunnu
s

(Mihin
verkkotunnuks

een eväste
liittyy)

Evästeen kuvaus, vanheneminen
ja toiminta

Käytöstä
poistaminen

Miten evästeen
voi poistaa
käytöstä

Tekniset evästeet, palvelujen tuottamiseen tarvitta vat evästeet



Google
Google, Inc.,

yhdysvaltalainen
yhtiö

google.es

Googlen evästeet, joita käytetään
sen tarjoamien palvelujen

käyttämiseen (GoogleMap, Google+
jne). Lisätietoja:

http://www.google.com/policies/tech
nologies/types/

Ohje:
http://www.goog
le.com/policies/t
echnologies/typ

es/

Analyysievästeet

Google Analytics

Google, Inc.,
Yhdysvaltain
lakien alainen

yhtiö

www.logitravel
.*

Tilastoanalyysi sivuston käytöstä.
Lisätietoja:

http://www.google.com/intl/es/analyti
cs/privacyoverview.html.

Selaimeesi
asennettava

lisätoiminto, jolla
evästeet

poistetaan
käytöstä.

Laatinut Google,
saatavissa

seuraavasta
linkistä:

https://tools.goo
gle.com/dlpage/
gaoptout?hl=es

Mainosevästeet

Ingenious
Technologies

Ingenious
Technologies AG

.
affiliate.logitra

vel.com

Tarkoitus: Varausten jäljittäminen

Nämä evästeet käyttävät käynnissä 
olevan varausprosessin tietoja 
(lähtöpäivä, tulopäivä, hinta, 
lähtömaa, kohde, matkustajien 
lukumäärä…) voidakseen näyttää 
sisältöjä ja mainoksia käyttäjän 
profiilin mukaan personoituina.

Mikäli kyseessä on metahakukone, 
(kayak, trivago, skyscanner), 
evästeitä käytetään myös 
määrittämään, mitkä varauksista 
ovat tulleet sivustollemme näiden 
kautta

Lisätietoja evästeistä vastuussa
olevilla sivustoilla.

Selaimen
määrittäminen/

evästeistä
vastaavien

tahojen
tietosuojakäytän
teessä ilmoitettu
käytöstäpoistota

pa

Kolmansien
tahojen
mainoseväs-
teiden  käytöstä
poistamiseksi
käyttäjät  voivat
myös  vierailla
Network
Advertising
Initiative  –
järjestön  (NAI)
sivuilla.
Englanninkieline
n  sivusto:
http://www.netw
orkadvertising.or
g/managing/opt
_out.asp).

  

Sociomantic Sociomantic labs
GmbH

eu-
sonar.socioma

ntic.com

Comission Junction ValueClick
International Ltd.

awltovhc.com

Tradedoubler (ES)

Tradedoubler (PT)

Tradedoubler (IT)

Tradedoubler
España S.L

Tradedoubler
Unipessoal LDA

Tradedoubler SRL

.
tradedoubler.c

om

Impacting Impacting Email
Marketing

Solutions S.L

.
tradedoubler.c

om

Yahoo/Bing N&C Advertising
SL

flex.msn.com

TripAdvisor Tripadvisor Ltd pfa.levexis.co
m

Fogg Experienceon
Ventures S.L

fogg.es

Digilant Digilant Spain S.L wtp101.com

TravelAudience TravelAudience
GmbH

ads.travelaudi
ence.com

iDevDirect Sulkeutuu pian idevaffiliate.co
m

Kayak KAYAK Europe
GmbH

econda-
monitor.de



SkyScanner Skyscanner Ltd t.skyscnr.com

Publicidees Publicidees  S.A tracking.publici
dees.com

Trivago Trivago GmbH secde.trivago.
com


