Pohjolan Energia Oy:n verkkosivujen evästeseloste
Verkkosivumme hyödyntävät evästeitä ja vastaavia tekniikoita verkkosivuston toteuttamiseksi ja kehittämiseksi
sekä käyttökokemuksen parantamiseksi ja analysoimiseksi. Jos vierailet verkkosivustollamme ja evästeet on
hyväksytty selaimesi asetuksissa, sinun katsotaan hyväksyvän evästeiden käyttömme.
Evästeiden avulla Pohjolan Energia voi kerätä tietoja esimerkiksi siitä, miltä sivulta kävijä on siirtynyt osoitteeseen,
mitä verkkosivujamme selataan ja milloin, mitä selainta käytetään ja mikä on tietokoneen IP-osoite.
Käytämme evästeiden avulla kerättyjä tietoja tyypillisesti seuraaviin tarkoituksiin:
Välttämättömät evästeet ja palveluiden tuottaminen: Evästeet ovat olennaisen tärkeitä verkkosivujemme
toiminnan kannalta ja ne mahdollistavat sujuvan käyttökokemuksen. Nämä evästeet eivät kerää tietoja, jotka
mahdollistavat käyttäjän tunnistamisen.
Sivustoa parantavat evästeet: Seuraamalla näiden evästeiden käyttöä voimme parantaa verkkosivujemme
toimintaa. Saamme esimerkiksi tietoa mitkä ovat sivujemme suosituimmat osat, mihin käyttäjät suuntaavat tai
miltä verkkosivulta he saapuvat ja kuinka kauan he viipyvät sivuillamme. Voimme saada tietoa esimerkiksi käyttäjien
lukemista artikkeleista (jotta tiedämme suositut aiheet).
Verkkosivuillamme voi olla linkkejä ja yhteyksiä kolmansien osapuolien verkkosivuille, tuotteisiin ja palveluihin
sekä kolmansien ns. yhteisöliitännäisiä (kuten Facebook, LinkedIn ja Twitter). Pohjolan Energian sivustoilla olevat
kolmannen osapuolen ylläpitämät liitännäiset latautuvat näiden palveluiden omilta palvelimilta, jolloin kolmas
osapuoli voi asettaa omia evästeitään. Näihin Pohjolan Energian verkkosivuilla oleviin kolmannen osapuolen
tarjoamiin palveluihin ja sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen tietosuojalausuntoa. Suosittelemme
tutustumaan asianomaisen kolmannen osapuolen tietosuojakäytäntöihin.
Voit tarkastella käytettävissä olevia asetuksia evästeiden hallitsemiseksi selaimessasi. Voit halutessasi
estää evästeiden käytön muuttamalla selaimen asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista.
Jossakin tapauksissa tämä voi tämä johtaa siihen, verkkosivujemme selailu hidastuu tai pääsy joillekin sivuille
estyy kokonaan. Osaa sivustoillamme käytössä olevista evästeitä hallinnoivat kolmannet osapuolet ja voit
vaihtoehtoisesti käyttää kolmansien osapuolten omia työkaluja näiden evästeiden estämiseen. Esimerkiksi
sivustolla käytössä olevan Google Analytics -palvelun voi ottaa pois päältä. Lisää tietoa aiheesta alla olevassa
nettiosoitteessa:
https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=fi
Evästeiden säilytysaika vaihtelee evästeiden tyypin mukaan. Istuntoevästeet vanhenevat, kun selain suljetaan.
Pysyvillä evästeillä on yleensä voimassaoloaika, joka vaihtelee kahdesta kuukaudesta muutamaan vuoteen.

