Evästekäytäntö
Kun käyt verkkosivustollamme, laitteellesi tallentuu evästeitä. Osan evästeistä olet hyväksynyt automaattisesti
sallimalla evästeet selaimessasi, kun taas joihinkin evästeisiin sinun on erikseen annettava suostumus. Voit
milloin tahansa muokata käytettäviä evästeitä koskevia valintoja oman selaimesi asetusten kautta.
Santander Consumer Finance Oy käyttää evästeitä, pikseleitä ja vastaavia teknologioita (jäljempänä yhdessä
”evästeet”) tunnistaakseen sinut, kun käytät eri verkkosivustoja ja selaimia.

Mitä evästeet ovat?
Evästeet: Pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan laitteellesi (älypuhelimeen, tabletille tai tietokoneelle), jotta
selaimesi voidaan tunnistaa eri käyntien (istuntojen) yhteydessä ja eri verkkosivustoilla. Evästeitä voidaan
käyttää joko verkkosivuston omistajan (ensimmäisen osapuolen) tai muiden (kolmansien osapuolten) lukuun.
Pikselit: Kuvatiedostoja (pikseleitä), joilla sinut yhdistetään kolmannen osapuolen verkkosivustoon muun
muassa evästeiden aktivoimiseksi kyseiseltä kolmannen osapuolen verkkosivustolta. Pikseli voi lukea laitteellasi
olevia evästeitä ja kirjoittaa niihin.
Komentosarjat: Koodikatkelmia, joita tarvitaan pikselin aktivoimiseen tai joita käytetään selaimesi tai laitteesi
tunnistamiseen eri käynneillä ja eri verkkosivustoilla.
Istunnon tallennustila: Komentosarja, joka on aktiivinen ainoastaan yhden käynnin aikana eikä siten tunnista
selaintasi tai laitettasi eri käynneillä.

Evästeluokat
Evästeiden käyttötarkoitukset voidaan jakaa seuraaviin luokkiin:
Kohdennettu mainonta: Evästeet, joiden tarkoituksena on kohdentaa sinulle olennaista markkinointia muilla
verkkosivustoilla ja sosiaalisessa mediassa sekä mitata tällaisen markkinoinnin vaikuttavuutta.
Analytiikka: Evästeet, joilla analysoidaan ja tilastoidaan verkkosivustomme käyttöä, esimerkiksi kävijöiden
määrää, useimmin avattuja sivuja sekä sivujen selaustapaa.
Personointi: Evästeet, joiden avulla muistetaan käyttäjän valinnat ja tarjotaan mukautettua sisältöä
verkkosivustollamme.
Välttämättömät: Verkkosivustomme perustoimintoihin, kuten lomakkeiden täyttämiseen ja kirjautumiseen,
liittyvät evästeet.
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Voit saada yleiskuvan verkkosivustomme aktiivisista evästeistä asentamalla selaimeesi laajennuksen (esim.
Ghostery).

Suostumuksesi
Annat suostumuksesi evästeiden käyttöön, jos et nimenomaisesti kiellä niiden käyttöä selaimen asetuksista.
Lisätietoja yleisimpien selainten asetusten muuttamisesta: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google
Chrome, Safari. Jos kiellät evästeiden käytön, sivustomme ei välttämättä toimi parhaalla mahdollisella tavalla.
Kohdennettuun mainontaan käytettävistä evästeistä sinun on annettava erillinen suostumus ennen kuin voimme
tallentaa evästeet laitteellesi.

Tietosuoja
Emme yleensä yhdistä evästeitä sinun henkilöllisyyteesi. Sinut saatetaan kuitenkin epäsuorasti tunnistaa tai
pystyä tunnistamaan, jos esimerkiksi kirjaudut sivustollemme. Tällöin voimme yhdistää evästeet muihin
tietoihin, joita meillä on sinun ja meidän välisestämme asiakassuhteesta, jotta voimme antaa sinulle
mukautetumman käyttökokemuksen sivustollamme. Emme käytä tällaista yhdistämistä kohdennettuun
mainontaan, ellet ole antanut siihen suostumustasi.
2

Jos evästeet sisältävät henkilötietoja, käsittelemme niitä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan
f alakohdan mukaisesti: perusteena on silloin oikeutettu etumme tarjota sinulle hyvä käyttökokemus
verkkosivustollamme. Jos evästeitä käytetään kohdennettuun mainontaan ja olet sallinut sen, perusteemme
tietojen käsittelyyn on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti suostumus.
Evästeitä säilytetään ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen ilmoitetun tarkoituksen täyttämiseksi.
Lisätietoja on tietosuojaselosteessamme.

Muutokset
Päivitämme tätä evästekäytäntöä tarpeen mukaan. Ilmoitamme sinulle, jos teemme merkittäviä muutoksia.
Verkkosivustollamme on aina evästekäytännön viimeisin versio.
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