NVOLVE TECHNOLOGIES, INC. EUROOPAN UNIONIN EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ
Evästeet ja miten käyttää niitä käytännön tiedot miten NVolve Technologies Inc. ("NVolve") käyttää evästeitä ja
keksimäinen tiedostoja ja tekniikoita verkkosivustoillaan esim Local Shared Objects, tunnetaan myös nimellä "Flash
evästeet", verkkojäljitteitä jne. Kutsumme näitä yleisesti "evästeet". Jos vierailet verkkosivuilla ja selaimesi asetukset
hyväksyvät evästeet, katsomme tämän hyväksyminen evästeiden käyttöä.
Mitä evästeet ovat ja miten ne toimivat? Evästeet ovat pieniä tiedostoja, jotka lähetetään ja tallennetaan tietokoneeseen
selaamasi sivustot. Evästeet tallennetaan selaimen tiedosto-kansio. Seuraavan kerran käyt sivustossa, selain lukee
evästeen ja välittää tiedot takaisin verkkosivuilla tai elementti, joka alun perin evästeen. Lisätietoja näistä tekniikoista ja
miten ne toimivat, on ohjeaiheessa esim allaboutcookies.org.
Miksi NVolve käyttää evästeitä? NVolve aloilla Käytämme evästeitä tarjota sinulle tasainen. Näytä vaihtoehdot
seuraavassa luvussa evästeiden hallinnasta. Kotisivut voi sisältää elementtejä, jotka asettaa evästeitä puolesta
kolmannen osapuolen, esimerkiksi "Like"-painiketta Facebook tai "Tweet"-painiketta viserrys.
Perustoiminnot Nämä evästeet ovat olennaisia käytössä www-sivustot ja ovat avain tarjoaa saumattoman
kokemuksen. Voit siirtyä keskeytyksettä esim muistamalla kielen ja maan tekemäsi valinnat ja säilytetään todennus
varmistaa osissa verkkotunnuksen. Nämä evästeet muistavat tuotteet kiinnostavat kun sinut ohjataan toimijan sivuston
mahdollista ostaa.
Sivuston parantaminen evästeet pystymme parantamaan sivustojemme katsomalla kuinka niitä käytetään. Teemme
analyyttinen profilointi ymmärtää esimerkiksi käsittelyssä erityisesti sen käyttäjää (tietävän, mikä on suosittu) tai jos
video tiedosto oli tai hylätty puolivälissä. Tarkastelemme myös mistä sisältöä käytetään, jotta tiedämme miten järjestää
sivustoillamme optimaalisella tavalla. Laskemme napsautukset on "Like" ja "Piipittää" plugins ja mitä sisältöä Websivustoista on jaettu tai viitattu.
Mukauttaminen näiden evästeiden avulla sisältöä, kuten henkilökohtainen kuin mahdollista, esimerkiksi osoittamalla voit
kohdistaa bannereita ja suosituksia. Tarkastelemme, minkä tyyppinen viittaus käytettiin päästä sivustolle, esimerkiksi
sähköpostia sähköpostikampanjan tai linkki asian-sivustossa, niin voimme arvioida tarjouksia ja mainoskampanjoiden
tehokkuutta.
Mainonta, käytämme näitä evästeitä dynaamisesti mainosten NVolve NVolve ja valitun kolmannen osapuolen
verkkosivustoja.
Miten voin hallita evästeitä? Voit tarkastella vaihtoehtoja hallita evästeitä selaimeesi. Selain voidaan hallita evästeitä
liittyvät perustoiminnot, sivuston parantamiseen, mukauttaminen ja mainontaa. Eri selaimia käyttää eri tapoja poistaa
evästeet, mutta ne ovat yleensä löytyy Työkalut- tai asetukset-valikossa. Lisätietoja on selaimen Ohje-valikon. Lisäksi
evästeiden hallinta selaimet yleensä anna voit hallita tiedostoja samanlainen evästeet, esimerkiksi Local Shared Objects,
esimerkiksi ottamalla käyttöön selaimen yksityisyyden tilassa.
NVolve käyttää kolmannen osapuolen toimittajan onnistui mainosevästeitä edistää tuotteiden NVolve ja NVolve
sivustojen. Voit ehkä opt-out tiettyjä kolmannen osapuolen onnistunut mainonta evästeet kolmannen osapuolen
evästeiden hallinta sivustojen kuten DoubleClick, Google Analytics, 24/7 Real Media, Network Advertising Initiative ja
Adobe Flash.
Poistaminen evästeet voi estää tiettyjen osien NVolve sivustot. Jos poistat evästeet selaimesta, sinun täytyy muistaa
asentaa uudelleen opt-out evästeet.
Kuinka kauan tietoja säilytetään? Se riippuu perustuu evästeet. Istunnon evästeet päättyy, kun suljet selaimen. Pysyvät
evästeet, mukaan lukien paikalliset Jaetut objektit ("Flash cookies") on tyypillinen viimeinen käyttöpäivä aina kaksi
kuukautta jopa pari vuotta.
Mitä muuta sinun pitäisi tietää? NVolve voi aika ajoin muuttaa tätä käytäntöä. Kuitenkin, jos tätä politiikkaa muutetaan
olennaisilta ja haitalliset tavalla NVolve lähettää ilmoituksen neuvoo muutoksen alussa tämän politiikan ja tämän
sivuston kotisivun. Suosittelemme, että käyt uudelleen tämän politiikan aika ajoin oppia tällaisista muutoksista tämän
politiikan.
Jos sinulla on kysyttävää, ota meihin yhteyttä kirjoittamalla:
NVolve Technologies Inc. Huomiota yritysten edustaja: Blue Zero Nordic Oy
Huomiota: Mirka Pohjanrinne / Päivi Vuoriaro
Isokatu 82
FI-90120 Oulu. Finland
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