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Evästekäytännöt 
 
Tämä on Verstas Kotila Ky:n selvitys evästekäytännöistä. Laadittu 23.09.2021. Evästeiden ja muiden 
palvelun käyttöä kuvaavien tietojen tallentamisesta säädetään sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 
(917/2014) 205 §:ssä. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin vastuulla on valvoa 205 §:n noudattamista ja 
sähköisen viestinnän luottamuksellisuutta. 
 
1. Mitä ovat evästeet 

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneellesi tai muulle laitteellesi, kun käyt 

verkkosivulla. Jokaisella myöhemmällä vierailukerrallasi ne lähetetään takaisin verkkosivullemme tai toiselle 

verkkosivulle, joka tunnistaa evästeen. Evästeiden avulla pystymme mm. tunnistamaan laitteesi palatessasi 

sivulle ja mahdollisesti parantamaan käyttökokemustasi. 

 

2. Mitä tietoa kerätään 

Vastaanotamme, keräämme ja voimme tallentaa kaikki verkkosivustollamme ostoprosessin aikana syötetyt 

tiedot tai lomakkeeseen syötetyt tiedot. Näitä tietoja voidaan käyttää markkinointiin, tilaukseen tai 

toimitukseen liittyviin tapahtumiin.  

 

Yleisesti evästekäytäntöihin liittyen lisäksi keräämme Internet -protokollan (IP) osoitteen, jota käytetään 

tietokoneesi yhdistämiseen Internetiin.Voimme käyttää ohjelmistotyökaluja istunnon tietojen mittaamiseen ja 

keräämiseen, mukaan lukien sivun vasteajat, vierailujen kesto tietyille sivuille, sivun vuorovaikutustiedot ja 

menetelmät, joita käytetään selaamiseen sivulta.  

3. Miksi tietoja kerätään 

 Ei-henkilökohtaisia evästetietoja voidaan kerätä seuraaviin tarkoituksiin: palvelujen tarjoaminen ja 

käyttäminen, muita sivuillamme kävijöiden tilastotietoja ja muita yhdistettyjä ja/tai pääteltyjä ei-

henkilökohtaisia tietoja, joita me tai liikekumppanimme voimme käyttää palveluidemme tarjoamiseen ja 

parantamiseen.  

 

Noudatamme kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka 

tallennetaan tietokoneellesi tai muulle laitteellesi, kun käyt verkkosivulla. Evästeiden avulla pystymme mm. 

tunnistamaan laitteesi palatessasi sivulle ja mahdollisesti parantamaan käyttökokemustasi. 

 

4. Miten tieto tallennetaan ja turvataan 

Yrityksemme verkkosivusto toimii Wix.com -alustalla. Wix.com tarjoaa meille online -alustan, jonka avulla 

voimme tiedottaa palveluistamme sekä myydä tuotteitamme ja palveluitamme sinulle. Tietosi voidaan 

tallentaa Wix.comin tietovarastojen, tietokantojen ja yleisten Wix.com -sovellusten kautta tietosi suojatuille 

palvelimille palomuurin taakse. Kaikki Wix.comin tarjoamat ja yrityksemme käyttämät suorien maksujen 

yhdyskäytävät noudattavat PCI-DSS: n asettamia standardeja, joita hallinnoi PCI Security Standards 

Council. PCI-DSS-vaatimukset auttavat varmistamaan, että myymälämme ja sen palveluntarjoajat 

käsittelevät luottokorttitietoja turvallisesti. 

 

Yleisesti tietosuojakäytännöistä, kuten esimerkiksi miten tallennetaan ja käytetään sivuston keräämiä 

henkilökohtaisia tietoja, kerrotaan yrityksen rekisteri- ja tietosuojaselosteessa. Rekisteri- ja 

tietosuojaselosteessa kerrotaan myös milloin ja miten tällaisia tietoja jaetaan kolmansien osapuolten 

palveluiden ja/tai lainvalvontaviranomaisten kanssa paikallisten määräysten mukaisesti.   

5. Tarkistus-, korjaus- ja kielto-oikeus  

Mikäli haluat peruuttaa suostumuksen käyttää evästeitä verkkosivuillamme tai muuten haluat lisätietoja 

evästeistä, olethan yhteydessä rekistereistä ja evästekäytännöistä vastaavaan yhteyshenkilöön: Sanna Post, 

verstaskotila@hotmail.com puh. 040 5089840. 

 


