Käyttöehdot ja evästeet

Urasparraajat.fi-palvelun käyttöehdot ja evästeet
Sivuston käyttöehdot
Urasparraajat.fi-sivustoa ylläpitää Urasparraajat ry (y-tunnus: 3235748-5).
Urasparraajat.fi-sivuston käyttö on sallittua vain näitä käyttöehtoja noudattaen. Käyttämällä
Urasparraajat.fi-internet-sivuja sitoudut noudattamaan kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja.
Voimme muuttaa käyttöehtoja, joten pyydämme sinua tutustumaan säännöllisesti näihin
käyttöehtoihin. Jos et hyväksy käyttöehtoja, pyydämme sinua pidättäytymään
Urasparraajat.fi-sivuston käytöstä.
Tekijänoikeudet
Pidätämme itsellämme kaikki oikeudet sivuihin ja niiden sisältöön, jollei näissä käyttöehdoissa
tai sivuilla toisin mainita. Sivujen sisällön tai sen osan kopioiminen, jakelu tai tallentaminen on
kiellettyä ilman Urasparraajat ry:n etukäteistä kirjallista suostumusta lukuun ottamatta erikseen
mainittuja poikkeuksia.
Tekstiä tai kuvia ei saa käyttää kaupallisiin tai hyvien tapojen vastaisiin tarkoituksiin. Sivuston
sisältöä saa katsella ja selata sekä tulostaa käyttäjän omaa, henkilökohtaista käyttöä varten.
Sivujen sisällön osittainenkin jakeleminen on kiellettyä.
Vastuuvapaus
Urasparraajat.fi-sivut esitetään sitoumuksetta ja ”sellaisena kuin ne ovat”. Urasparraajat ry ei
anna takuuta sivuilla esitettävien tai sitä kautta saavutettavien tietojen oikeellisuudesta tai
luotettavuudesta. Urasparraajat ry ei takaa sivuston keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa
eikä vastaa sivujen saatavuudesta. Pidätämme oikeuden tehdä sivuille muutoksia.
Urasparraajat.fi-sivustolta voi olla linkkejä muiden osapuolien omistamille tai ylläpitämille
sivuille. Tällaisille sivuille siirtyessään käyttäjän on tutustuttava ja hyväksyttävä niiden
mahdolliset käyttöehdot ennen käytön aloittamista. Urasparraajat ry:llä ei ole mahdollisuuksia
vaikuttaa niiden sivujen sisältöön, joihin sen sivuilta on linkkiyhteys ja jotka on tehty tai julkaistu
jonkun muun kuin Urasparraajat ry:n toimesta eikä Urasparraajat ry vastaa niiden sivujen
sisällöstä. Urasparraajat ry:n vastuu on enintään Suomen lain pakottavien säännösten
mukainen.
Aineiston lähettäminen
Lähettämällä aineistoa Urasparraajat ry:n palvelimiin esimerkiksi sähköpostitse sivuston
välityksellä käyttäjä hyväksyy ja vahvistaa sen, että käyttäjällä on oikeus lähettää aineisto
Urasparraajat ry:lle sen vapaasti hyödynnettäväksi ilman eri korvausta käyttäjälle tai
kolmannelle osapuolelle, aineisto ei ole laitonta, hyvien tapojen vastaista tai muuten

julkaistavaksi kelpaamatonta, ja että ennen lähettämistä käyttäjä on tehnyt kohtuulliset
varotoimet löytääkseen ja poistaakseen aineiston mahdollisesti sisältämät virukset tai muut
haitalliset tai tuhoavat ominaisuudet.
Yksityisyyden suoja
Urasparraajat ry noudattaa tietojen käsittelyssä tietosuojalainsäädäntöä sekä muita Suomen
lainsäädännössä yksilön tietosuojasta voimassa olevia säädöksiä. Urasparraajat.fi-sivustolla
vierailevien käyttäjien henkilötietoja kerätään vain heidän suostumuksellaan, heidän itsensä
Urasparraajat ry:lle esimerkiksi palautteen yhteydessä ilmoittamana. Tällä tavoin annettujen
henkilötietojen käsittelyä on kuvattu avoimesti tietosuojaselosteessa.
Urasparraajat.fi-palvelu toimii yleisimmillä käyttöjärjestelmillä ja selaimilla. Mikäli haluat saada
sivujen kaikki toiminnot käyttöösi, tarkista, että selaimessasi on käytössä JavaScript.
Online-tunniste
Online-tunniste on tekstitiedosto, joka tallentuu laitteellesi silloin, kun saavut sivustollemme. Se
sisältää yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla käyttäjä voidaan tunnistaa. Online-tunnisteeseen
voi tallentua tietoa ennalta määritetyistä toimenpiteistä. Laitteellesi lähetetty online-tunniste
toimii sinun tunnisteenasi sivustollamme. Tämän avulla meille välittyy tietoa sivuston
tapahtumista. Näin pyrimme tarjoamaan sinulle entistä parempaa palvelua sivustollamme sekä
parempaa markkinointia.
Online-tunnistetyypit – tallennusajan perusteella
Eväste voidaan tallentaa laitteellesi pysyvästi tai palvelun käytön ajaksi. Evästeiden avulla
sivusto muistaa sinut joko yhden sivustokäynnin ajan tai useamman käynnin ajan.
●

●

Väliaikainen istuntokohtainen eväste tallennetaan käyttämällesi päätelaitteelle vain siksi
aikaa, kun käytät verkkosivua. Eväste poistetaan istunnon päättyessä tai kun selain
suljetaan.
Pysyvät evästeet ovat tekstitiedostoja, jotka lähetetään ja tallennetaan tietokoneellesi
määrätyksi ajaksi. Niitä ei poisteta, kun suljet selaimen. Pysyviä evästeitä käytetään
silloin, kun halutaan tallentaa tunnisteita ja tietoa useamman kuin yhden selausistunnon
ajan.

Online-tunnistetyypit – osapuolen perusteella
Online-tunnisteet kuten evästeet voivat olla palvelun itsensä asettamia (”ensimmäisen
osapuolen evästeet”) tai niitä voivat asettaa muut palveluntarjoajan hyväksymät tahot
(”kolmannen osapuolen evästeet”).
Ensimmäisen osapuolen evästeet ”First party cookies”

Ensimmäisen osapuolen evästeitä asettaa se internet-sivusto, jolla parhaillaan olet. Vain
kyseinen sivusto pystyy lukemaan näitä evästeitä.
Kolmannen osapuolen evästeet ”Third party cookies”
Kolmannen osapuolen evästeitä asettaa ja käyttää eri taho kuin vierailemasi sivuston omistaja.
Vierailemallasi sivustolla voi olla upotettua sisältöä, esimerkiksi YouTube-videoita tai
Flickr-diaesityksiä. Nämä sivustot voivat silloin asettaa päälaitteellesi omia evästeitään.
Palveluntarjoajat esim. Facebook, YouTube ja Instagram voivat käyttää evästeitä tiedon
jakamiseen sosiaalisissa verkostoissa tai käyttäjätilastojen laadintaan. Suosittelemme
tutustumaan sosiaalisten verkostojen evästeiden hallintapolitiikkaan näiden palveluntarjoajien
omilla sivustoilla.
Mobiililaitetunnisteet
Mobiilisovelluksissa laitteellesi asetetaan laitekohtaisia tunnisteita. Nämä tunnisteet säilyvät niin
kauan, kunnes tyhjennät tunnisteet laitteeltasi.
Mihin käyttötarkoituksiin erilaisia online-tunnisteita käytetään
Verkkopalveluissa käytetään erilaisia online-tunnisteita palvelujen toteuttamiseksi ja niiden
käytön helpottamiseksi. Online-tunnisteiden avulla voidaan muun muassa analysoida mistä
käyttäjät tulevat verkkopalveluihin ja miten verkkopalveluita käytetään. Online-tunnisteita ja
niiden avulla kerättäviä tietoja käytetään verkkopalvelun käytettävyyden ja käytön
seuraamiseksi ja analysoimiseksi sekä palvelun turvallisuuden parantamiseksi. Tietojen avulla
verkkopalveluita voidaan kehittää käyttäjäystävällisemmiksi.
Toiminnalliset evästeet mahdollistavat sivustojen toiminnallisuudet, kuten esim. kieliasetukset.
Mainonnan kohdentamiseen käytämme myös evästeitä, jotta saisit mahdollisimman
kiinnostavaa ja juuri sinua koskevaa mainontaa. Voimme käyttää evästeitä myös palvelun
kehittämiseen.
Voit halutessasi estää tiedon keräämisen muuttamalla selaimen evästeasetuksia.

