
 

 

 

HOWMET AEROSPACE -YHTIÖN EVÄSTETIEDOTE 

 
Tämä verkkosivusto on yksi useista Howmet Aerospace Inc. -yhtiön (yhdessä sen yhteistyökumppaneiden ja 

tytäryhtiöiden kanssa ”Howmet Aerospace”, ”me” tai ”meidän”) omistamista ja operoimista verkkosivustoista 

(”Sivusto[t]”). Lue tämä Evästeitä ja samankaltaisia teknologioita koskeva käytäntö (”Evästekäytäntö”) 

ymmärtääksesi, miten käytämme evästeitä, seurantapikseleitä ja seurantateknologioita, miten käytämme niiden 

tarjoamia tietoja ja miten sinä voit hallita tai muokata näiden teknologioiden avulla tapahtuvaan tietojen 

keräämiseen antamaasi suostumusta. 

 
Tämä Evästekäytäntö on sisällytetty tietosuojakäytäntöömme. Niiden isolla alkukirjaimella 

kirjoitettujen termien, joita ei ole määritelty tässä yhteydessä, määritelmät löytyvät 

tietosuojakäytännöstä. 

 
Käytämme evästeitä ja samankaltaisia teknologioita seuraavilla tavoilla ja muutoin sinulle ajoittain tiedotetuilla 

tavoilla (suostumuksesi mukaisesti soveltuvien lakien niin vaatiessa). 

 
Mitä evästeet ja samankaltaiset teknologiat ovat? 

 
Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka verkkosivusto asettaa laitteellesi. Useimmat verkkosivustot käyttävät evästeitä 

turvallisuussyistä, oppiakseen käyttäjien verkkosivuston selailutavoista ja parantaakseen tätä kokemusta, tai 

mahdollistaakseen erilaisia ominaisuuksia. Evästeiden avulla verkkosivusto voi esimerkiksi tallentaa salasanasi, 

selvittää, vierailetko verkkosivustolla ensimmäistä kertaa ja kuinka kauan viivyit kullakin sivulla, saada selville, 

saavuitko verkkosivustolle jonkin toisen verkkosivuston kautta, ja saada muita vastaavia tietoja. 

 
Samankaltaiset teknologiat, kuten seurantapikselit, toimivat tyypillisesti pienten tiedostojen (esimerkiksi GIF tai 

PNG) käytön avulla, jotka avataan sivulla, mainoksessa tai sähköpostissa. Näiden tiedostojen pyyntö palvelimelta 

paljastaa tiettyjä tietoja, kuten selaintyyppisi, IP-osoitteesi ja muita tietoja. Seurantapikselit ovat elektronisia, 

ainutlaatuisella tunnisteella varustettuja kohteita, joita upotetaan verkkosivustoille, verkkomainoksiin ja/tai 

sähköpostiin ja jotka on suunniteltu tarjoamaan mainosten näyttökertojen tai napsautusten määrien kaltaisia 

käyttötietoja, mittaamaan Sivustojen ja niihin liittyvien mainosten suosiota sekä pääsemään käyttäjäevästeisiin. 

Voimme myös käyttää näitä teknologioita keräämään, analysoimaan ja korreloimaan muiden seurantateknologioiden 

kanssa tiettyjä tietoja, jotka liittyvät niihin laitteisiin, joita käytät päästäksesi Sivustoille, mukaan lukien IP-osoitteet, 

selaimen tyyppi ja versio, selaimen kieli, käyttöjärjestelmän versio, ainutlaatuiset laitetunnisteet ja muut 

tietokoneeseesi/-koneisiisi ja/tai mobiililaitteeseesi/-laitteisiisi liittyvät tiedot siinä määrin, missä ne ovat saatavilla 

laitteesi, käyttöjärjestelmäsi tai valitsemasi konfiguraation tai valintojesi perusteella. Tietyissä tapauksissa näitä 

teknologioita voidaan käyttää laitteesi tai selaimesi tunnistamiseen yleisen, ”laitteen sormenjäljeksi” kutsutun 

prosessin avulla. 

 
Muihin seurantateknologioihin kuuluvat myös paikalliset jaetut objektit (tunnetaan myös nimellä ”Flash-evästeet”), 

HTML-evästeet tai muut seurantaohjelmistot, jotka tallentavat tietoja laitteellesi kolmansien osapuolien puolesta. 

Nämä tiedostot voidaan asentaa selaimesi kautta tai muun tietokoneellasi olevan ohjelmiston kautta, jota selaimesi 

käyttää. Me tai kolmas osapuoli voimme asentaa näitä tiedostoja. Hallitakseen tietojen tallettamista tällaisten 

ohjelmistojen kautta käyttäjät saattavat joutua muuttamaan asetuksiaan itse ohjelmistossa joko selaimen kautta tai 

erikoistuneiden lisäosien tai liitännäisten avulla. 

 
Mikä on istuntokohtaisten ja pysyvien evästeiden ero? 

 
Kaikilla evästeillä on aikaraja niiden säilyttämiselle. Evästeet luokitellaan yleensä ”istuntokohtaisiksi evästeiksi” tai 

”pysyviksi evästeiksi” riippuen siitä, miten pitkään niitä säilytetään. Istuntokohtaiset evästeet pysyvät selaimellasi 

vieraillessasi jollakin tietyllä verkkosivustolla, ja ne tyypillisesti ”vanhenevat” tai poistetaan laitteeltasi poistuessasi 

verkkosivustolta tai pian sen jälkeen, sulkiessasi selaimen tai poistaessasi ne. Pysyvät evästeet pysyvät laitteellasi 

pidempiä aikoja, joskus ikuisesti, tai kunnes poistat ne. 

 
Miten nämä teknologiat voivat vaikuttaa yksityisyyteeni? 

 
Evästeistä ja samankaltaisista teknologioista saatuja tietoja saatetaan käyttää keräämään tietoja toiminnoistasi 

ajan mittaan ja eri sivustoilla. Tietoja saatetaan esimerkiksi ryhmitellä ja käyttää määrittämään 

käyttäytymismalleja verkkosivustolla tai yksinkertaisesti tallentamaan valintasi. Tietyissä tapauksissa saatamme 

käyttää evästeitä ja samankaltaisia teknologioita yhdistääksemme tietoja selailustasi, katselustasi tai muista 
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käyttötavoistasi yksittäiseen laitteeseesi, selaimeesi ja muihin henkilökohtaisiin tietoihin, joita meillä on sinusta. 

Saadaksesi lisätietoja siitä, miten evästeitä ja muita seuranta- ja analytiikkateknologioita yleensä käytetään ja 

miten ne voivat vaikuttaa yksityisyyteesi, vieraile osoitteessa www.allaboutcookies.org ja 

tietosuojakäytännössämme. 
 

Mitä evästeitä/teknologioita me käytämme ja miten käytämme/jaamme niitä? 

 
Käytämme evästeitä ja samankaltaisia teknologioita monista tärkeistä syistä. Ensinnäkin käytämme evästeitä 

”olennaisiin” tai ”toiminnallisiin” tarkoituksiin. Tämä tarkoittaa, että ne mahdollistavat erilaisia Sivustojen 

ominaisuuksia. Tietyt muut ”analytiikka-” tai ”suorituskykyevästeet” ja samankaltaiset teknologiat seuraavat, 

miten Sivustoja käytetään, miten ne toimivat ja miten käyttäjät hyödyntävät Sivustoja.  

 
Huomaathan, että käyttämiämme evästeitä ja teknologioita voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. 

Saatamme käyttää kolmannen osapuolen analytiikkatarjoajia, jotka käyttävät Google Analyticsin kaltaisia 

työkaluja parantamaan sivustojemme analytiikkaa. Tutustu selaimesi asetusvalikkoon nähdäksesi listan 

evästeistä, joita käytetään tällä hetkellä Sivustoillamme. Voit ottaa meihin yhteyttä käyttäen jäljempänä olevia 

tietoja, jos sinulla on kysyttävää jostakin tietystä evästeestä tai muusta teknologiasta. 

 
Käytämme yleisesti seuraavan tyyppisiä evästeitä ja samankaltaisia teknologioita Sivustoillamme: 

 
Olennaiset ja toiminnalliset evästeet/teknologiat 

 
Sivustomme käyttävät tyypillisesti tiettyjä evästeitä, seurantapikseleitä ja seurantateknologioita, jotka 

mahdollistavat erilaiset sivuston toiminnot. Esimerkiksi selainperustaiset Sivustomme pyytävät olennaisten 

evästeiden asentamista aktiivisen istunnon ylläpitämiseen tai pitääkseen sinut kirjautuneena tilillesi. 

Selainperustaiset Sivustomme voivat samalla tavalla pyytää evästeen asentamista useisiin toimintoihin, jos haluat 

esimerkiksi selaimesi muistavan käyttäjänimesi tai salasanasi tai haluat pysyä kirjautuneena sisään istunnon 

loputtua. Huomaathan, että jos selaimesi ei hyväksy evästeitä tai jos et anna suostumustasi näiden evästeiden 

käyttöön, nämä ominaisuudet eivät välttämättä toimi kunnolla tai käyttökokemuksesi saattaa kärsiä. 

 
Analytiikkaevästeet/-teknologiat 

 
Sivustomme käyttävät evästeitä, seurantapikseleitä ja seurantateknologioita ymmärtääkseen, miten käyttäjät 

navigoivat Sivustoillamme, ja tunnistaakseen käyttäjien katsomia sisältöjä. Esimerkiksi saapuessasi 

verkkosivustollemme Sivustomme voivat asentaa useita istuntoevästeitä, jotka seuraavat, miten pitkään viivyt 

kullakin sivulla. Sivustomme voivat myös asentaa pysyviä evästeitä, jotka auttavat meitä seuraamaan sivustoille 

palaavien vierailijoiden määrää ja ymmärtämään, miten käyttäjät päätyvät Sivustoillemme. Näitä evästeitä, 

seurantapikseleitä ja seurantateknologioita käytetään yleisesti parantamaan Sivustojemme toimintaa ja sen 

oppimiseksi, miten käyttäjät saapuvat Sivustoillemme tai muille Sivustoille ja miten he käyttävät niiden 

ominaisuuksia. 

 
Me tai luotetut kolmannen osapuolen palveluntarjoajat voimme tarjota tai hallita näitä evästeitä tai 

teknologioita. Teemme esimerkiksi tällä hetkellä yhteistyötä tiettyjen analytiikkatarjoajien (kuten Google) 

kanssa analysoidaksemme Sivustojemme käyttöä. Nämä tiedot saatetaan analysoida kolmannen osapuolen 

palveluntarjoajien koonnassa, tai me saatamme linkittää ne muihin tietoihin, joita meillä on sinusta.  

 
Mainontaan ja kohdentamiseen liittyvät evästeet/teknologiat 

 
Sivustomme käyttävät myös evästeitä, seurantapikseleitä ja seurantateknologioita ymmärtääkseen, räätälöidäkseen 

ja toimittaakseen sisältöä ja mainoksia Sivustojemme kautta. Voimme esimerkiksi käyttää kolmansia osapuolia, 

kuten verkkomainostajia ja mainosvaihtoja, tarjotaksemme mainoksia verkossa, ja voimme käyttää kolmannen 

osapuolen analytiikkapalveluntarjoajia arvioimaan ja tarjoamaan meille ja/tai kolmansille osapuolille tietoja liittyen 

näiden mainosten käyttöön kolmannen osapuolen verkkosivustoilla sekä mainosten ja sisältöjemme katseluun. 

Heidän keräämiinsä tietoihin sisältyvät tiedot liittyen vierailuihisi sivustollamme, kuten katselemasi sivut. Nämä 

kolmannen osapuolen seurantateknologiat voivat tarjota tietoja, optimoida ja tarjota mainoksia Sivustojen käyttösi 

ja tämän käytön perusteella mahdollisesti kerättyjen demografisten tietojen perusteella. Nämä teknologiat 

esimerkiksi: tyypillisesti (a) saavat syvemmän ymmärryksen mieltymyksistäsi ja käytöksestäsi, jotta sinulle 

voidaan tarjota olennaisempia mainoksia ja palveluita; (b) estävät samojen mainosten näyttämisen sinulle liian 

monta kertaa; ja (c) ymmärtävät sinulle toimitettujen mainosten tehokkuuden.
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Tätä keräämistä ja mainosten kohdentamista tapahtuu sekä Sivustoillamme että kolmannen osapuolen 

sivustoilla, jotka osallistuvat mainosverkostoon. Näihin kuuluvat esimerkiksi verkkosivustot, joilla on 

mainosverkoston toimittamia mainoksia. Voimme myös jakaa tietoja Sivustojemme käyttötavoistasi mainonta- 

ja analytiikkakumppaneillemme, ja voimme yhdistää näistä teknologioista saatuja tietoja muihin tietoihin, joita 

meillä on sinusta (esimerkiksi oletko vieraamme tai onko sinulla tili). Tämän prosessin avulla voimme myös 

seurata markkinointipyrkimystemme tehokkuutta ja oppia enemmän vieraitamme ja asiakkaitamme 

kiinnostavista tuotteista ja palveluista. Me ja kolmannen osapuolen toimittajat käytämme kolmannen osapuolen 

teknologioita yhdessä raportoidaksemme sen, miten näyttökertasi, Mainontasivustojen käyttösi ja 

vuorovaikutuksesi näiden käyttökertojen ja/tai mainontasivustojen kanssa liittyy vierailuihin Sivustoillamme. 

Lisätietoja löytyy tietosuojakäytännöstämme. 
 

Miten voin poistaa evästeet tai perua suostumukseni? 

 
Voit hallita evästeitä, seurantapikseleitä ja seurantateknologioita tai peruuttaa suostumuksesi tietojen keräämiseen 

monilla tavoilla. Ensinnäkin monet selaimet antavat sinun muuttaa asetuksia niin, että selain joko sallii tai estää 

evästeiden asentamisen. Voit poistaa kaikki selaimesi tallettamat evästeet selaimesi tietosuojavalikon kautta. 

 
Kolmannet osapuolet voivat tarjota sinulle mahdollisuuden valita, haluatko tietojasi kerättävän tähän 

tarkoitukseen vai et. Saadaksesi lisätietoja tai kieltäytyäksesi Googlen analytiikka- ja markkinointisivustoista 

vieraile osoitteessa http://www.google.com/analytics/tos.html (Google Analyticsin käyttöehdot), Googlen 

tietosuojakäytännössä tai Google Analyticsin kieltäytymissivulla. Saadaksesi lisätietoja siitä, miten voit 

kieltäytyä Googlen evästeiden käytöstä, vieraile Googlen mainosasetuksissa täällä. 
 

Jos haluat kieltäytyä tiettyjen verkkomainostajien seurannasta, voit vierailla Digital Advertising Alliance -

organisaation kieltäytymissivulla osoitteessa http://www.aboutads.info/choices tai Network Advertising 

Initiativen sivustolla osoitteessa www.networkadvertising.org/optout_nonppii.asp , tai jos olet EU:n alueella, 

osoitteessa http://www.youronlinechoices.eu. Saadaksesi lisätietoja evästeiden ja muiden valintojen hallinnasta 

verkossa, vieraile osoitteessa https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. 
 

Huomaathan, että useimmissa moderneissa selaimissa on ”älä seuraa” -ominaisuus, joka voi auttaa yksityisyytesi 

suojelussa. Sivustojemme osalta tätä hallitsee käyttämämme Evästesuostumusjärjestelmä. 

 
Tämän Käytännön päivitykset 

 
Saatamme ajoittain päivittää tätä Evästekäytäntöä. Julkaisemme tämän Evästekäytännön uusimman version 

voimaantulopäivämäärän kera Sivustoillamme. Sivustojemme käytön jatkaminen tarkoittaa, että hyväksyt tämän 

Evästekäytännön ehdot. 
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