
Evästekäytäntö 

Tässä verkkosivustossa (verkkosivusto), joka kuuluu xxx GRENKEn sivuliikkeelle XXX (GRENKE), 

käytetään evästeitä tiettyjen yksittäisten ominaisuuksien saatavuuden ja käytettävyyden takia. 

Seuraavassa mainituissa ehdoissa kuvataan yksityiskohtaisesti, mitä evästeet ovat, minkä tyyppisiä 

evästeitä tässä verkkosivustossa käytetään ja miten evästeiden käyttö selaimessa voidaan estää. 

 

Yleistä tietoa evästeistä 

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita käyttämäsi verkkosivustot luovat. Ne sisältävät istuntoa 

koskevaa, vierailuusi liittyvää tietoa, jota verkkosivusto voi käyttää myöhemmin seuraavan vierailusi 

helpottamiseen. Tässä verkkosivustossa käytettyjen evästeiden tarkoituksena on: 

 

 varmistaa, että verkkosivusto toimii oikein 

 tallentaa kielivalinnat. 

 

Evästeet liitetään käyttäjään nimettömänä. Tästä syystä käyttäjän tietokone tai muu laite ei tarjoa 

tietoa, jonka avulla käyttäjän henkilökohtaisia tietoja saataisiin selville. Voit koska tahansa muokata 

ja/tai estää GRENKEn verkkosivuston evästeiden tallentamisen selaimesi asetuksista ilman, että se 

estää sivuston sisällön käytön. Evästeiden estäminen voi kuitenkin vaikuttaa verkkosivuston käyttöön 

ja tietyt sivuston ominaisuudet eivät ehkä toimi kunnolla. 

 

Suostumus 

Jatkamalla verkkosivuston käyttöä tai käyttämällä sovellusta hyväksyt evästeiden tallentamisen ja 

käytön näissä ehdoissa mainitun evästekäytännön mukaisesti. 

 

Voit perua aikaisemmin antamasi suostumuksen evästeiden käyttöön ja asentamiseen koska 

tahansa, poistaa laitteellesi asennetut evästeet ja muuttaa selaimen asetuksia jäljempänä kohdassa 

Evästeiden estäminen ja poistaminen mainitulla tavalla. 

 

Miten evästeiden tarjoaja (GRENKE) käyttää evästeitä? 

GRENKE käyttää evästeitä jäljempänä olevassa taulukossa määritetyllä tavalla. Jos GRENKE ottaa 

myöhemmin käyttöön muita evästeitä muiden tai parempien palveluiden tarjoamiseksi, siitä 

ilmoitetaan käyttäjille. 

 

Jäljempänä mainitut evästeet tallennetaan laitteellesi ja niitä käyttää ainoastaan GRENKE 

verkkosivuston toiminnan optimointiin. Kerättyjä tietoja käytetään GRENKEn palveluiden laadun ja 

käyttäjäkokemuksen parantamiseen. Evästeet säilyvät selaimella, ja niiden avulla GRENKE pystyy 

tunnistamaan käyttäjät, kun nämä palaavat käyttämään sivustoa, ja muokkaamaan verkkosivuston 

sisältöä tarjotakseen käyttäjien mieltymyksiin sopivaa sisältöä. Verkkosivustossamme käytetään 

seuraavassa taulukossa mainittuja evästeitä. 

 

Name cookie Purpose cookie Management of cookies by 

PreferredUiCulture 
Stores the preferred culture 

information of the user for the login 
form 

GRENKE 

SignInMessage<Token>    
       

Identify user for authentication 
process 

GRENKE 

Tenant 
Defines to which branded version of 

the portal the user is directed to 
GRENKE 

idsrv Identify the user by his ID GRENKE 

idsrv.xsrf Prevent Cross-Site-Request-Forgery GRENKE 



idsvr.clients 
Saves the clients the user is logged in 

to. Currently only GO Partner 
GRENKE 

idsvr.session 
Identify the current session. Used for 

logout 
GRENKE 

 

 

Evästeiden estäminen tai poistaminen 

GRENKEn nykyisen evästekäytännön mukaisesti käyttäjät voivat kieltää näiden tietojen keräämisen 

estämällä evästeiden tallentamisen verkkoselaimen asetuksista. 

Muistathan, että tiettyjen evästeiden selaimelle tallentamisen estäminen voi estää verkkosivuston 

joidenkin osioiden käytön. 

Lisätietoa evästeiden käytön estämisestä on seuraavissa linkeissä: 

 

 Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en  

 Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/block-enable-or-allow-

cookies   

 Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences  

 Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=en_US&locale=es_ES  

 

Tietoinen suostumus 

Verkkosivuston käyttö merkitsee nimenomaista ja yksiselitteistä suostumusta evästeiden käyttöön 

tämänhetkisen evästekäytännön ehtojen mukaisesti. 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/block-enable-or-allow-cookies
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