
 

 

Jabilin evästekäytäntö 

 

Tässä evästekäytännössä kuvataan, miten Jabil, Inc., sen tytäryhtiöt ja osakkuusyhtiöt (yhteisesti 
”Jabil”, ”me”, ”meidän”) ja sen palveluntarjoajat käyttävät evästeitä tarjotakseen sinulle ja muille 
käyttäjille tärkeimpiä palveluita, mukaan lukien verkkosivustot, niihin liittyvät verkkotoiminnot ja 
sähköpostiviestit. 

Käytämme evästeitä 

Evästeiden käyttö voi johtaa henkilötietojen käsittelyyn. Kaikki tiedot siitä, miten käsittelemme 
henkilötietoja, löytyvät tietosuojakäytännöstämme, jossa kuvataan henkilötietojen käsittelyä ja 
henkilökohtaisia oikeuksiasi. Suosittelemme, että luet nämä kaksi asiakirjaa yhdessä. 

Evästeet auttavat meitä tarjoamaan sinulle yksilöllisemmän käyttökokemuksen, kun vierailet 
verkkosivustollamme – www.jabil.com. Lisäksi se antaa meille mahdollisuuden parantaa palveluamme 
ja varmistaa, että löydät tarvitsemasi intuitiivisemmalla tavalla. Alla on selitys siitä, mitä evästeet ovat 
ja mihin niitä tarkalleen ottaen käytetään. 

Mitä evästeet ovat? 

Eväste on pieni tekstitiedosto, joka asetetaan tietokoneellesi, kun vierailet verkkosivustolla. Tähän 
tekstitiedostoon verkkosivusto tallentaa tietoja, jotka se haluaisi voida lukea seuraavan kerran, kun 
vierailet sivulla. Kyse on usein tiedoista, joita käytetään tilastoihin ja analyyseihin ja jotka ovat täysin 
vaarattomia. 

Pysyvät ja istuntoevästeet 

Se, onko eväste ”pysyvä” vai ”istunto”-pohjainen, tarkoittaa aikaa, jonka evästeet on tallennettu tai 
jolloin ne ovat käytettävissä laitteellasi. 

• Pysyviä evästeitä voidaan käyttää erilaisiin tarkoituksiin, kuten käyttäjien mieltymysten ja 
valintojen muistamiseen sivustoa käytettäessä tai mainonnan kohdistamiseen. 
Verkkosivuston ylläpitäjä määrittää evästeen asettamisen ja vanhenemisen välisen ajan. 

• Istuntoevästeiden avulla verkkosivustot voivat tunnistaa ja linkittää käyttäjän toiminnan 
selausistunnon aikana. Niitä voidaan käyttää erilaisiin tarkoituksiin, kuten muistamaan, mitä 
käyttäjä on laittanut ostoskoriinsa selatessaan sivustoa. 
 

Ensimmäisen ja kolmannen osapuolen evästeet 

Onko eväste ”ensimmäisen” tai ”kolmannen” osapuolen viittaa verkkosivustoon tai verkkotunnukseen, 
joka asettaa evästeen. 

• Ensimmäisen osapuolen evästeet määrittää suoraan verkkosivusto, jossa käyttäjä vierailee, eli 
selaimen osoitepalkissa näkyvä URL-osoite. 

• Kolmannen osapuolen evästeet asettaa toinen verkkotunnus kuin se, jossa käyttäjä vierailee. 
Tämä tapahtuu yleensä silloin, kun verkkosivusto sisältää muiden sivustojen elementtejä, 
kuten kuvia, sosiaalisen median liitännäisiä tai mainontaa. 

 

Mitä evästeitä käytämme? 

Ehdottoman välttämättömät evästeet 

Nämä evästeet ovat välttämättömiä, jotta verkkosivusto toimisi, eikä niitä voi kytkeä pois päältä 
järjestelmissämme. Ne asetetaan yleensä vain vastauksena tekemiisi toimiin, jotka vastaavat 
palvelupyyntöä, kuten tietosuoja-asetusten asettaminen, sisäänkirjautuminen tai lomakkeiden 
täyttäminen. Voit asettaa selaimesi estämään tai ilmoittamaan näistä evästeistä, mutta jotkin sivuston 
osat eivät silloin toimi. Nämä evästeet eivät tallenna mitään henkilökohtaisia tietoja.  

https://www.jabil.com/about-us/the-jabil-code/privacy.html
http://www.jabil.com/


 

 

 

Toiminnalliset evästeet 

Näiden evästeiden avulla verkkosivusto voi tarjota entistä paremman toiminnallisuuden ja 
räätälöinnin. Ne voivat olla meidän tai kolmannen osapuolen palveluntarjoajien asettamia, joiden 
palvelut olemme lisänneet sivuillemme.  Jos et salli näitä evästeitä, jotkin tai kaikki näistä palveluista 
eivät välttämättä toimi kunnolla. 

Suorituskyvyn evästeet 

Näiden evästeiden avulla voimme laskea käyntejä ja liikennelähteitä, jotta voimme mitata ja parantaa 
sivuston suorituskykyä. Ne auttavat meitä tietämään, mitkä sivut ovat suosituimpia ja mitkä vähemmän 
suosittuja ja miten kävijät liikkuvat sivustolla.  Kaikki näiden evästeiden tiedot ovat yhdistettyjä ja täten 
anonyymeja. Jos et salli näitä evästeitä, emme tiedä, milloin olet käynyt sivustollamme, emmekä pysty 
seuraamaan sen suorituskykyä. 

Kohdistamisevästeet 

Mainoskumppanimme voivat asettaa nämä evästeet sivustomme kautta. Kyseiset yritykset voivat 
käyttää niitä luodakseen profiilin kiinnostuksen kohteistasi ja näyttääkseen sinulle osuvia mainoksia 
muilla sivustoilla. Ne eivät tallenna suoraan henkilökohtaisia tietoja, mutta ne perustuvat selaimesi ja 
internet-laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Jos et salli näitä evästeitä, saat vähemmän kohdennettua 
mainontaa. 

Analytiikkaevästeet 

Nämä evästeet auttavat verkkosivuston omistajia mittaamaan, miten käyttäjät ovat vuorovaikutuksessa 
sivuston sisällön kanssa. Käyttäjänä navigoi verkkosivujen välillä. Analytiikkaevästeet tarjoavat 
verkkosivuston omistajille JavaScript-tunnisteita (kirjastot), joiden avulla voidaan tallentaa tietoa 
sivusta, jonka käyttäjä on nähnyt, esimerkiksi sivun URL-osoite. 

Alla on yksityiskohtainen kuvaus keräämistämme evästeistä verkkosivuilla. 

Evästeen nimi Evästeen tarkoitus Säilytysaika 

SNID  Analyyttinen seuranta 2 vuotta 

visitor_id700973 Myyntivihjeiden seuranta 10 vuotta 

_gid Analyyttinen seuranta 1 vrk 

_ga Analyyttinen seuranta 2 vuotta 

_vwo_ds Vierailijan käyttäytymisen 
seuranta 

1 kuukausi 

_vis_opt_test_cookie Vierailijan käyttäytymisen 
seuranta 

Tämä istunto 

_vwo_ssm Vierailijan käyttäytymisen 
seuranta 

10 vuotta 

_vwo_uuid_v2 Vierailijan käyttäytymisen 
seuranta 

1 vuosi 

_vis_opt_s Vierailijan käyttäytymisen 
seuranta 

90 päivää 



 

 

_dc_gtm_UA-28807375-1 Analyyttinen seuranta 1 vrk 

_vwo_sn Vierailijan käyttäytymisen 
seuranta 

1 vrk 

_vwo_uuid Vierailijan käyttäytymisen 
seuranta 

10 vuotta 

_gat_UA-28807375-1 Analyyttinen seuranta 1 vrk 

_gcl_au Mainosten kohdistaminen 90 päivää 

lpv700973 Myyntivihjeiden seuranta 1 vrk 

 

Mitä tietoja keräämme?  

Evästeiden avulla me tai kumppanimme voimme kerätä sinusta seuraavia tietoja: 

 

• laitteeseesi liittyvät tiedot (mukaan lukien laitteen tunnus, MAC-osoite, IP-osoite, 
käyttöjärjestelmä, laitteen asetukset, erityisesti kieliasetus, näytön resoluutio, verkkoselaimen 
tyyppi), 

• verkkosivuillamme käyntiä koskevat tiedot (esim. vierailusi aika ja pituus, päivämäärä, 
verkkosivuillamme vieraillut alisivut, hakutiedot), 

• tiedot katselemastasi mainonnasta, mukaan lukien tiedot napsauttamistasi linkeistä. 

Mikä on käsittelyn oikeusperusta? 

Luotamme seuraaviin: 

- oikeutetut intressimme (GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta) osoittaa käyttäjillemme paras 
mahdollinen verkkosivusto 

- suostumuksesi (GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta) markkinointipalvelujen suorittamiseen ja 
lisätietojen keräämiseen 

Lisätietoja käsittelyn oikeusperustasta on tietosuojakäytännössämme.  

 

Miten evästeitä hallitaan tai poistetaan? 

Voit joko hyväksyä evästeet tai olla hyväksymättä niitä sekä hyväksyä haluamasi evästetyypin. Voit 
poistaa evästeitä milloin tahansa. Joissakin selaimissa voit nähdä kaikki tallennetut evästeet tai ne 
voidaan asettaa hylkäämään evästeet automaattisesti. Tietoja siitä, miten tämä tehdään, löydät 
selaimesi ohjevalikosta ja/tai dokumentaatiosta. Alla olevista linkeistä löydät ohjeet evästeiden 
poistamiseen tai estämiseen yleisimmistä selaimista.  

Chrome 

Firefox 

Safari 

https://www.jabil.com/about-us/the-jabil-code/privacy.html
https://support.google.com/accounts/answer/32050?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox
https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac


 

 

Windows Edge 

Huomaa, että selaimesi muutokset, esim. evästetoiminnon poistaminen käytöstä, estävät sivuston osia 
toimimasta oikein. 

 

Kolmannet osapuolet, joiden kanssa voimme jakaa tietoja 

Voimme käyttää kolmannen osapuolen verkkoanalyysipalvelujen tarjoajia, kuten Google Analyticsia, 
analysoidaksemme, miten käyttäjät käyttävät palveluita. Nämä palveluntarjoajat käyttävät 
evästeteknologioita kerätäkseen käyttö- ja navigointitietojasi arvioidakseen vuorovaikutustasi 
palveluiden kanssa.  Estääksesi Google Analyticsia käyttämästä tietojasi analytiikkaan, voit asentaa 
Google Analyticsin käytöstäpoisto -selainlisäosan napsauttamalla tätä. 

Voimme myös käyttää kolmannen osapuolen mainoskumppaneita mukauttaaksemme sisältöä, jonka 
näet käyttäessäsi palveluita, ja tarjotaksemme räätälöityjä mainoksia.  Nämä palveluntarjoajat 
käyttävät myös evästeteknologioita tarjotakseen räätälöityä sisältöä ja mainoksia, jotka perustuvat 
verkkosi käyttö- ja navigointitietoihin (kuten aiempiin selaintoimintoihin), ja raportoidakseen sisällön 
tehokkuudesta vuorovaikutuksessa tai ohjatakseen sinut palveluihimme.  Saat lisätietoja räätälöidystä 
selainmainonnasta ja siitä, miten voit hallita evästeiden asettamista tietokoneellesi räätälöidyn 
mainonnan tarjoamiseksi, käymällä Network Advertising Initiative’s Consumer Opt-Out -
linkissä  tai Digital Advertising Alliance’s Consumer Opt-Out -linkissä , jossa voit kieltäytyä 
vastaanottamasta räätälöityä mainontaa kyseisiin ohjelmiin osallistuvilta yrityksiltä. Jos haluat poistaa 
Google Analyticsin näyttömainonnan käytöstä tai muokata Google Display Network -mainoksia, 
voit siirtyä Google-mainosasetukset -sivulle. 

Huomaa, että emme hallitse mitään yllä mainituista opt-out-linkkejä emmekä ole vastuussa mistään 
valinnoista, joita teet näiden mekanismien avulla, tai näiden mekanismien jatkuvasta saatavuudesta tai 
tarkkuudesta. 

Evästekäytäntömme muutokset 

Kaikki tulevat evästekäytäntöömme tekemämme muutokset näkyvät tällä sivulla. Se näkyy sivun 
alareunassa, kun useita muutoksia on tehty. Ilmoitamme tarvittaessa myös sinulle. 

Näin otat meihin yhteyttä 

Jos sinulla on kysyttävää evästekäytännöstämme, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse 
osoitteeseen privacy@jabil.com 

Kehotamme sinua myös lukemaan tietosuojakäytäntömme saadaksesi lisätietoja siitä, miten 
keräämme, käytämme ja suojaamme henkilötietoja. 

Tämä evästekäytäntö päivitettiin 12. heinäkuuta 2021. 

 

 

https://support.microsoft.com/en-us/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://www.networkadvertising.org/choices
http://www.networkadvertising.org/choices
http://www.aboutads.info/choices/
http://www.google.com/settings/ads
mailto:privacy@jabil.com
https://www.jabil.com/about-us/the-jabil-code/privacy.html

