PALKKAUS.FI-PALVELUN
EVÄSTEKÄYTÖNTÖ
Päivitetty: 30.9.2021

Vieraillessasi Palkkaus.fi:n verkkopalveluissa ja antaessasi suostumuksesi, laitteesi
tulee vastaanottamaan yhden tai useamman evästeen.
”Palkkaus.fi” on Suomen Palkanlaskenta Oy (y-tunnus 2554393-3), jonka osoite on
Kirkkokatu 1, 00170 Helsinki. Yhteydenotot: aspa (at) palkkaus.fi
”Palvelu” tarkoittaa Suomen Palkanlaskenta Oy:n Palkkaus.fi-palvelun,
https://www.palkkaus.fi -sivuston ja siihen liittyvien sivustojen (”Sivusto”) sekä
esimerkiksi sähköpostitse tai puhelimitse tapahtuvan viestinnän muodostamaa
palvelukokonaisuutta.
"Käyttäjä" tarkoittaa työnantajaa, työnantajan edustajaa tai työntekijää, joka käyttää
Palvelua.

1 Mikä on eväste?
Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa tietokoneellesi, tabletillesi tai
matkapuhelimeesi. Evästeet eivät vahingoita tiedostojasi tai laitettasi. Saatamme
käyttää myös muita vastaavia teknologioita kuten pikseleitä. Viitatessamme
evästeisiin viittaamme myös tällaisiin teknologioihin.
Evästeet jaetaan pysyviin evästeisiin ja istuntokohtaisiin evästeisiin. Pysyvät evästeet
säilyvät laitteellasi evästeeseen määritetyn ajan, jonka jälkeen evästeet poistuvat, joko
automaattisesti, tai poistaessasi evästeet selaimestasi. Istuntokohtaiset evästeet
säilyvät laitteellasi vain verkkopalveluissamme vietetyn ajan ja poistuvat, kun suljet
selaimen.
Verkkopalvelumme voivat käyttää evästeitä, jotka ovat verkkopalvelumme asettamia
(ensimmäisen osapuolen evästeet) tai kolmannen osapuolen asettamia, kuten
analytiikkapalvelujen tarjoajan (kolmannen osapuolen evästeet).

2 Miksi käytämme evästeitä?
Käytämme evästeitä, jotta voimme parantaa verkkopalveluidemme käyttökokemusta,
seurata verkkopalveluidemme käyttöä, sekä kehittää palveluitamme. Evästeet
mahdollistavat sen, että voimme muun muassa muistaa verkkopalveluissamme
valitsemasi asetukset, jotta sinun ei tarvitse valita kaikkea uudestaan vieraillessasi

verkkopalveluissamme. Voimme siis kehittää verkkopalveluidemme sisältöä ja
toimivuutta paremmaksi sekä korjata mahdollisia vikoja verkkopalveluissamme.
Käytämme evästeitä myös markkinoinnin kohdentamiseen kohderyhmittäin. Lisäksi
mittaamme palveluidemme ja sivustojemme kiinnostavuutta. Esimerkiksi, jos
evästeiden keräämien tietojen perusteella voimme päätellä, että olet kiinnostunut
tietystä Palkkaus.fi:n toiminnallisuudesta tai tuotteesta, voimme tarjota juuri sinua
kiinnostavaa sisältöä.
Evästeillä keräämäämme tietoa ovat esimerkiksi evästetunnus, IP-osoite, selain- ja
laitetyyppi, sekä selausmaa. Erillisellä suostumuksellasi voisimme yhdistää evästeillä
keräämäämme tiedot muihin keräämiimme henkilötietoihin, kuten nimeesi ja
sähköpostiosoitteeseesi. Näiden tietojen avulla voimme räätälöidä
sähköpostiviestintäämme ja uutiskirjeemme kiinnostuksesi ja käyttäytymisesi
perusteella.
Evästeiden avulla voimme myös arvioida miten suhtaudut lähettämäämme
sähköpostimarkkinointiin ja uutiskirjeisiin. Tämä tarkoittaa käytännössä, että
voisimme seurata, oletko avannut lähettämiämme sähköposteja ja edennyt
verkkopalveluihimme.
Henkilötietojen käsittelystä Palvelussa sovitaan erikseen palvelun käyttöönoton
yhteydessä. Tutustu myös tietosuojaselosteeseemme. Ne löytyvät
tietosuojasivuiltamme tämän linkin kautta. LINKKI https://www.palkkaus.fi/tietosuoja

3 Kuinka kauan evästeitä säilytetään?
Laitteeseesi tallennettujen evästeiden säilytysaika voi vaihdella. Istuntoevästeet
poistetaan, kun suljet selaimesi. Kun taas aika, jolloin pysyvien evästeiden on määrä
umpeutua, lasketaan viimeisestä päivästä, jolloin vierailit verkkosivuillamme. Kun
evästeet vanhenevat, ne poistetaan automaattisesti.

4 Kuinka voin estää evästeiden käytön tai
poistaa evästeet?
Useimmat selaimet hyväksyvät evästeet oletusarvoisesti. Voit kuitenkin estää tai
poistaa evästeitä selaimen tai käyttämäsi laitteen asetuksista. Vieraillessasi
verkkopalvelussamme ensimmäisen kerran uudesta selaimesta tai laitteesta, kysymme
suostumustasi evästeiden asentamiseen selaimeesi tai laitteeseesi.
Voit itse valita, miten evästeitä käytetään selaimessasi. Voit esimerkiksi asettaa
selaimen antamaan varoituksen, kun vieraillaan evästeitä käyttävissä sivustoissa tai
estämään evästeiden käytön täysin. Jos estät evästeiden käytön kokonaan, ei
kuitenkaan välttämättä voida taata, että pystyt käyttämään kaikkia sivuston

toimintoja. Huomioi myös, että evästeasetukset pitää tehdä jokaisessa
selainohjelmassa ja jokaisella koneella tai laitteella erikseen.

4.1 Kolmansien osapuolien käyttämät evästeet ja keräämät tiedot
Verkkopalveluihimme kuuluvien evästeidemme lisäksi käytämme kolmansien
osapuolten evästeitä. Kolmansien osapuolten evästeet kuuluvat kolmansille
osapuolille kuten verkkoanalytiikkapalveluntarjoajille ja markkinointiteknologian
palveluntarjoajille. Käytämme muun muassa Google Analyticsin ja Google Adsin
evästeitä mainonnan kohdentamiseen ja verkkopalveluidemme mittaus- ja
analyysitiedon keräämiseksi.
Kolmansien osapuolten palveluihin sovelletaan heidän omia eväste- ja
tietosuojakäytäntöjään. Kolmannet osapuolet voivat siirtää evästeisiin tallennettuja
tietoja verkkoanalyysi- ja markkinointiteknologiatyökalujensa avulla EU/ETA-alueen
ulkopuolelle. Tämä tarkoittaa sitä, että henkilötietojasi saatetaan säilyttää tai käsitellä
valtiossa, jonka tietosuojasääntely ei vastaa Euroopan unionin tasoa. Euroopan
talousalueen ulkopuolelle siirrettäviä tietoja suojataan tietosuojan riittävyyttä
koskevilla Euroopan komission päätöksillä tai asianmukaisilla sopimusjärjestelyillä.
Lisäksi saatamme käyttää sosiaalisen median liitännäisiä verkkopalvelussamme, jolloin
voit esimerkiksi vierailla sosiaalisen median sivuillamme, hyödyntää jako-painikkeita
verkkopalvelussamme tai katsoa verkkopalvelun videosisältöä sosiaalisen median
sivuiltamme. Kyseisiin palveluihin sovelletaan sosiaalisen median palveluntarjoajan
käyttöehtoja.
Pyrimme varmistamaan, että kolmansien osapuolien sopimuslausekkeissa on aina
tuorein versio GDPR:n oikeuskäytänteen perusteilla.

5 Lisätietoja löytyy tietosuojaselosteesta
Palkkaus.fi varaa oikeuden tehdä muutoksia evästekäytäntöönsä, mikäli esimerkiksi
evästekäytäntö vaatii päivitystä lainsäädännön muutoksen tai muun syyn vuoksi. Jos
muutamme evästekäytäntöä olennaisesti, kysymme uudelleen suostumustasi
evästeiden käyttöön.
Lisätietoja Palkkaus.fi:n tietosuojakäytännöistä löytyy tietosuojaselosteestamme, joka
löytyy tietosuojasivuiltamme tämän linkin kautta. LINKKI
https://www.palkkaus.fi/tietosuoja

