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När du besöker Palkkaus.fi:s webbtjänster och ger ditt samtycke kommer din enhet
att ta emot en eller flera kakor.
”Palkkaus.fi” är Löneräkning Finland Ab (FO-nummer 2554393-3), vars adress är
Kyrkogatan 1, 00170 Helsingfors. Kontakt: aspa (at) palkkaus.fi
Med ”Tjänsten” avses den Tjänstehelhet som bildas av Löneräkning Finland Ab:s
Tjänst Palkkaus.fi, webbplatsen https://www.palkkaus.fi och relaterade webbplatser
(”Webbplatsen”) samt kommunikation exempelvis via e-post eller telefon.
Med ”Användare” avses en arbetsgivare, arbetsgivarens representant eller en
arbetstagare som använder Tjänsten.

1 Vad är en kaka?
En kaka är en liten textfil som webbläsaren lagrar på din dator, pekplatta eller
mobiltelefon. Kakor skadar inte dina filer eller enheter. Vi kan också använda andra
liknande tekniker, såsom pixlar. När vi hänvisar till kakor hänvisar vi också till dessa
teknologier.
Kakor uppdelas i permanenta och sessionsspecifika kakor. Permanenta kakor sparas
på din enhet under en bestämd tid, varefter kakor raderas antingen automatiskt eller
när du rensar kakor från din webbläsare. Sessionsspecifika kakor sparas på din enhet
endast medan du besöker vår webbplats och raderas när du stänger din webbläsare.
Våra webbtjänster kan använda kakor som ställts in av vår webbtjänst
(förstapartskakor) eller av en tredje part, såsom en leverantör av analystjänster
(tredjepartskakor).

2 Varför använder vi kakor?
Vi använder kakor för att förbättra våra webbtjänsters användarupplevelse, för att
övervaka användningen av våra webbtjänster och för att utveckla våra tjänster. Kakor
gör att vi bland annat kan komma ihåg de inställningar du väljer i våra webbtjänster,
så att du inte behöver välja allt på nytt när du återvänder till dem. Därmed kan vi
utveckla våra webbtjänsters innehåll och funktionalitet samt korrigera eventuella fel i
våra webbtjänster.
Vi använder även kakor för att rikta marknadsföring enligt målgrupper. Därtill mäter
vi intresset för våra tjänster och webbplatser. Om vi exempelvis på basis av data som

insamlats med hjälp av kakor kan dra slutsatsen att du är intresserad av en viss
funktion eller produkt på Palkkaus.fi kan vi erbjuda innehåll som intresserar just dig.
Med hjälp av kakor samlar vi information bland annat om kak-ID, IP-adress,
webbläsare och enhetstyp samt webbläsarens land. Med ditt separata samtycke kan
vi kombinera de data vi samlar in med kakor med andra personuppgifter vi samlar in,
såsom ditt namn och din e-postadress. Med hjälp av denna information kan vi
skräddarsy vår e-postkommunikation och vårt nyhetsbrev efter dina intressen och
ditt beteende.
Med hjälp av kakor kan vi också bedöma hur du förhåller dig till vår epostmarknadsföring och våra nyhetsbrev. I praktiken innebär det här att vi kan spåra
om du har öppnat e-postmeddelanden vi har skickat till dig och gått vidare från dem
till våra webbtjänster.
Om behandling av Personuppgifter avtalas separat i samband med ibruktagandet av
Tjänsten. Läs även vår dataskyddsbeskrivning. Du hittar den på vår dataskyddssida pä
vår webbsidan.

3 Hur länge lagras kakor?
Lagringstiden för kakor som lagras på din enhet kan variera. Sessionskakorna tas bort
när du stänger din webbläsare. Tidpunkten för borttagning av permanenta kakor
räknas från den senaste dagen du besökte vår webbplats. När kakor föråldras tas de
automatiskt bort.

4 Hur kan jag förhindra användningen av
kakor eller ta bort kakor?
De flesta webbläsare accepterar kakor som standard. Du kan dock blockera eller
rensa kakor i inställningarna för din webbläsare eller enheten du använder. När du
besöker vår webbtjänst för första gången från en ny webbläsare eller enhet begär vi
ditt samtycke till att installera kakor i din webbläsare eller på din enhet.
Du kan själv välja hur kakor används i din webbläsare. Du kan exempelvis ställa in din
webbläsare att varna dig när du besöker webbplatser som använder kakor eller totalt
förhindra användningen av kakor. Om du fullständigt blockerar användningen av
kakor kan vi inte nödvändigtvis garantera att du kan använda alla
webbplatsfunktioner. Observera också att kakor måste ställas in separat i varje
webbläsare och på varje maskin eller enhet.

4.1 Kakor och insamlad information som används av tredje part
Utöver våra kakor, som ingår i våra webbtjänster, använder vi tredjepartskakor.
Tredjepartskakor ägs av tredje parter, såsom leverantörer av webbanalystjänster och
av marknadsföringsteknik. Vi använder bland annat kakor för Google Analytics och
Google Ads för att rikta annonser och samla in mät- och analysdata från våra
webbtjänster.
För tredjepartstjänster tillämpas deras egen kak- och dataskyddspolicy. Tredje parter
kan överföra data som lagras i kakor utanför EU/EES med hjälp av sina webbanalysoch marknadsföringstekniska verktyg. Det innebär att dina personuppgifter kan lagras
eller behandlas i ett land vars dataskyddsbestämmelser inte överensstämmer med
EU:s nivå. Data som överförs utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
skyddas genom Europeiska kommissionens beslut om adekvat dataskydd eller
ändamålsenliga avtalsarrangemang.
Därtill kan vi använda plugin-program för sociala medier på vår webbtjänst, vilket gör
att du exempelvis kan besöka våra sidor i sociala medier, använda delningsknapparna i
vår webbtjänst eller titta på webbtjänstens videoinnehåll på våra sidor i sociala
medier. För tjänsterna i fråga tillämpas Användarvillkoren för respektive leverantör av
sociala medier.
Vi strävar efter att säkerställa att tredje parters avtalsklausuler alltid följer rättspraxis i
enlighet med den senaste versionen av GDPR.

5 Ytterligare information
Palkkaus.fi förbehåller sig rätten att ändra sin kakpolicy, om den exempelvis måste
uppdateras på grund av ändrad lagstiftning eller av någon annan anledning. Om vi
ändrar vår kakpolicy väsentligt begär vi på nytt ditt samtycke till användningen av
kakor.
Läs mer om Palkkaus.fi:s dataskyddspolicy i vår dataskyddsbeskrivning, som du hittar
på vår dataskyddssida på vår webbsidan.

