
Evästeet 
Verkkokauppamme käyttää evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Eväste on tekstitiedosto, jonka 
selain tallentaa tietokoneellesi. 

Käyttäjänä voit aina valita, mitä evästeitä haluat sallia, estää tai poistaa. 
Evästeiden tallentaminen on mahdollista estää selaimen asetuksista ja riippuu käytetystä selaimesta. 
Haittana evästeiden poistamisessa on, ettei verkkokauppa toimi oikein. 

Verkkokauppamme käyttää evästeitä esimerkiksi käyttäjäsession (istunnon) ylläpitämiseen, joka tarkoittaa 
että 

 valitsemasi tuotteet pysyvät ostoskorissa 

 jo syöttämiäsi tietoja ei tarvitse syöttää uudelleen 

Evästeet ovat tähän tarkoitukseen tietoturvallisempi tapa kuin session kuljettaminen osoitekentässä. 
Verkkokauppa ei voi lukea muiden verkkosivustojen tallentamia evästeitä, vaan vain itse tallentamiaan. 

Osa verkkokaupan käyttämistä kolmannen osapuolen toiminnoista, kuten Google Analytics, Facebook jne. 
käyttää myös evästeitä. 

Nämä osapuolet voivat hakea tietoa esimerkiksi IP-osoitteestasi, mitä verkkoselainta käytät, mikä 
käyttöjärjestelmä on käytössä, mihin aikaan verkkokaupassamme olet vieraillut sekä myös tietoa siitä, miten 
verkkokauppaamme käytät. 

Kerättyä informaatiota käytämme kehittääksemme verkkokauppaamme entistäkin 
käyttäjäystävällisemmäksi. 

 

Cookies 
Our online store uses cookies to improve the user experience. A cookie is a text file that a browser stores on 

your computer. 

As a user, you can always choose which cookies you want to allow, block or delete. It is possible to block the 

storage of cookies in the browser settings and depends on the browser used. The disadvantage of deleting 

cookies is that the online store does not work properly. 

Our online store uses cookies, for example, to maintain a user session, which means that 

 The products you selected remain in the shopping cart. 

 You do not need to re-enter the information you have already entered. 

Cookies are a more secure way to do this than transporting a session in the address field. The online store 

cannot read cookies stored by other websites, but only those stored by itself. 

Some third-party functions used by e-commerce, such as Google Analytics, Facebook, etc., also use cookies. 

These parties can retrieve information about, for example, your IP address, which web browser you use, 

which operating system you are using, what time you have visited our online store, as well as information 

about how you use our online store. 

We use the information we collect to make our online store even more user-friendly. 


