
L’Oréal Paris - L’OREAL FINLAND  

EVÄSTETAULUKKO 

 

MITÄ EVÄSTEET OVAT? 

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita tallennetaan laitteeseen (tietokoneeseen, tablettiin tai 
matkapuhelimeen), kun liikut Internetissä. Tätä tapahtuu myös L’Oréal Groupin verkkosivuilla. 
Lisätietoja saa seuraavasta osoitteesta: http://www.aboutcookies.org. 

 

EVÄSTEIDEN POISTAMINEN KÄYTÖSTÄ  

Voit muuttaa evästeiden asetuksia helposti täältä.(link to cookie settings) 

Voit myös muuttaa selaimesi asetuksia evästeiden käyttöönottamiseksi, tai niiden poistamiseksi. 
Lisätietoa saat selaimesi ”Help Function” –osiosta.  

Monilla evästeillä parannetaan verkkosivustojen tai sovellusten käytettävyyttä tai toiminnallisuutta.         
Tällöin evästeiden poistaminen käytöstä voi estää verkkosivustojemme tai sovellustemme joidenkin          
osien käyttämisen. Nämä rajoitukset luetellaan seuraavassa evästetaulukossa.  

 

 
EVÄSTEEN TYYPPI 

 

 
TEHTÄVÄ 

 
EVÄSTEEN NIMI 

ENTÄ JOS EN OTA 
EVÄSTEITÄ 

KÄYTTÖÖN? 
Ehdotto

man 
välttämä
ttömät 

evästeet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ehdottoman 
välttämättö
mät evästeet 

 

Verkkosivuston 
toiminnan kannalta  
välttämätön. Näitä  
evästeitä 
tallennetaan yleensä,  
kun teet  
palvelupyyntöjä, 
kuten määrität  
tietosuoja-asetuksesi
, kirjaudut palveluun   
tai täytät lomakkeita. 
 
  

 
 
 

 
OptanonConsent,  
OptanonAlertBoxCl
osed,  
SC_ANALYTICS_GLO
BAL_COOKIE 
 

 
Näitä evästeitä ei voi    
poistaa käytöstä. 
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Toiminn
allisuuse
västeet 

 

 
Toiminnallisu

usevästeet 

 

Nämä evästeet  
parantavat 
verkkosivuston 
toimintoja ja  
personalisointia. 

 

Niitä määritämme  
me tai muut   
palvelutoimittajat, 
joiden palveluja  
olemme lisänneet  
sivuillemme.  

  
 

  

lo.v.liveperson.net: 
LPSessionID, LPVisit
orID, LPSID-nnnnnn
nn, LPCKEY-nnnnn, L
PVID 

where-to-buy.co: _
_utmz, __utmt_UA-
nnnnnnnn, __utmb,
 __utmc, __utma  

 

 

 
Osa näistä palveluista   
tai kaikki niistä eivät    
toimi kunnolla ilman   
näitä evästeitä.  
 

 
Istuntoeväst

eet 

 
Käyttämäsi 
verkkosivusto seuraa  
istuntoevästeillä 
siirtymistäsi sivulta  
toiselle, jotta sivusto   
ei pyydä toistuvasti   
samoja tietoja, jotka   
olet jo antanut   
sivustolle.  
 
Nämä evästeet  
poistetaan 
automaattisesti, kun  
suljet selaimen.  
 
 

 
ASP.NET_SessionId  
 

 
Aina kun avaat   
uuden verkkosivun,  
palvelin, jolle sivu on    
tallennettu, kohtelee  
sinua aivan uutena   
kävijänä.  
 

 
Sosiaalisen 

median 
evästeet 

 

● Olemme 
lisänneet 
sivustoomme 
erilaisia 
sosiaalisen 
median 
palveluja. Näiden 
evästeiden avulla 
voit jakaa 
sisältöämme 
ystävillesi ja 
verkostoillesi 
näiden 
palvelujen 
kautta.  

● Voit pyytää heitä 
liittymään 

 

cdn.syndication.twi
mg.com: lang  

 

Seuraavassa on 
linkkejä näihin 
sosiaalisten 
verkkojen 
käytäntöihin: 
Facebook https://w
ww.facebook.com/a
bout/privacy/ 
https://www.facebo
ok.com/help/cookie
s 
Google 
+ http://www.googl
e.com/intl/fr/policie

 

Et ehkä näe tai pysty 
käyttämään näitä 
jakamistyökaluja etkä 
pysty liittymään 
palveluumme tai 
tykkäämään 
sivustostamme 
näiden sosiaalisen 
median työkalujen 
avulla.  
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palveluumme tai 
tykkäämään 
sivuistamme 
sosiaalisen 
median 
työkalujen 
avulla.  

Ne pystyvät 
seuraamaan 
selaintasi muissa 
sivustoissa ja 
rakentamana 
profiilin 
kiinnostuksenkohteis
tasi. Tämä saattaa 
vaikuttaa muilla 
verkkosivuilla 
näkemääsi sisältöön 
ja viesteihin.  

 

s/privacy/ 
Twitter https://supp
ort.twitter.com/arti
cles/20170518-utilis
ation-des-cookies-et
-des-technologies-si
milaires-par-twitter 
Pinterest https://ab
out.pinterest.com/e
n/terms-service  

  

 

  
 

Kohdistu
s- ja 

mainost
useväste

et  
 

 
Mainostusev

ästeet 

 

Nämä keräävät 
tietoja, joiden avulla 
mainostaja pystyy 
näyttämään sinulle 
personalisoituja 
mainoksia. Ne 
sallivat myös 
näytettävien viestien 
määrän 
rajoittamisen. 
Näiden evästeiden 
avulla pystymme 
myös mittaamaan 
mainoskampanjoitte
mme tehokkuutta 
esimerkiksi 
seuraamalla 
sivustoja, joilla kävit 
ennen meidän 
sivustoamme.  

 

  
• Emme lähetä   
sinulle 
mainosviestejä. Et  
ehkä pääse  
hyödyntämään 
jäsentarjouksiamme. 
• Tai mainostuksen   
sisältö ei ole   
personalisoitua. 
Tällöin saat  
tarjouksia, jotka  
saattavat kiinnostaa  
sinua vähemmän. 

3 
 



 
Kohdistusevä

steet 

 

Näiden avulla 
mainostuskumppani
mme pystyvät 
rakentamaan 
profiilin 
kiinnostuksenkohteis
tasi ja esittämään 
sinulle asianmukaisia 
mainoksia muissa 
sivustoissa. 

 
Ne toimivat 
yksilöimällä selaimesi 
ja Internet-laitteesi. 

  

  
 

 

icxid 

facebook.com: datr,
 x-src, fr, lu, locale 

youtube.com: SID, 
HSID, demographics
, VISITOR_INFO1_LI
VE, PREF, APISID, SS
ID, LOGIN_INFO, YS
C, SAPISID 

twitter.com: auth_t
oken, twll, lang, __u
tmz, secure_session
, guest_id, __utma, 
remember_checked
, remember_checke
d_on, __utmb,   

  
 

 
Saat yhä mainoksia   
kumppaneittemme 
sivustoilla, mutta ne   
eivät ole  
kohdistettuja. 

Analyysi- 
ja 

suoritus
kykyeväs

teet 

 
Analyysieväst

eet 

 

Näillä lasketaan 
sivustokäyntejä ja 
lähteitä, joista 
sivustollemme 
saavutaan, jotta 
pystymme 
mittaamaan ja 
parantamaan 
sivustomme 
toimintaa. 
Käytämme tähän 
Google Analytics 
-palvelua.  

  
 

 

_dc_gtm_UA-74428
248-1, _dc_gtm_UA
-22588495-1 

google.co.uk: SAPISI
D, HSID, SID, PREF, 
NID, SSID, APISID  

 

 

Emme pysty 
seuraamaan ja 
mittaamaan 
sivustomme 
toimintaa, jolloin 
sivuston 
käyttökokemus 
saattaa heikentyä. 

 

 
Suorituskyky

evästeet 

 

Näillä lasketaan  
käyntejä 
sivustollamme ja  
lähteitä, joista  
sivustollemme 
saavutaan, jotta  
pystymme 
mittaamaan ja  
parantamaan 
sivustomme 
toimintaa. Saamme  
tietää, mitkä sivut   
ovat suosituimpia ja   
vähiten suosittuja ja   

 

lpTestCookiennnnn
nnn,  
__olapicU, 
 _ga 

lpcdn.lpsnmedia.ne
t: lpTestCookiennnn
nnnn 

switchthelook.com:
 __utmc, __utmz, __
utma, __utmt, __ut
mb  

 

 

Emme saa tietää, 
milloin olet käynyt 
sivustossamme, 
emmekä pysty 
seuraamaan sen 
toimintaa, jolloin 
sivuston 
käyttökokemus 
saattaa heikentyä.  
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miten kävijät  
liikkuvat sivustossa. 
 
 

  
 

 

5 
 


