
 

 

EVÄSTE JA SEURANTATEKNIIKKAILMOITUS 

Viimeksi päivitetty: 20 heinäkuu 2022 

Dplay Entertainment Limited ja/tai sen tytär- ja sidosyhtiöt (me”) sekä mainoskumppanimme ja 
palveluntarjoajamme, käyttävät evästeitä ja vastaavia tekniikoita sivustoillamme sekä mobiili- ja 
älytelevisiosovelluksissamme (yhdessä, ”Palvelut”).  

Tämä Eväste- ja Seurantatekniikkailmoituksen tarkoituksena on kertoa sinulle, miten tietojasi kerätään, 
käytetään ja jaetaan käyttäessäsi Palveluita.  

Lisätietoja siitä, miten keräämme ja käsittelemme henkilötietojanne, saa tietosuojailmoituksestamme. 
Tämä Eväste- ja Seurantatekniikkailmoitus tarjoaa lisätietoja seuraavista aiheista: 

1. SELITYS EVÄSTEISTÄ JA MUISTA SEURANTATEKNIIKOISTA, JOITA KÄYTÄMME PALVELUISSAMME 
2. KUINKA KÄYTÄMME EVÄSTEITÄ JA MUITA SEURANTATEKNIIKOITA? 
3. KUINKA MAINOSKUMPPANIMME KÄYTTÄVÄT SEURANTATEKNIIKOITA? 
4. EVÄSTEVALINTASI: OIKEUS HALLITA EVÄSTEITÄ JA PERUUTTAA ANTAMASI EVÄSTESUOSTUMUS 
5. KUINKA OLET MEIHIN YHTEYDESSÄ? 

1. SELITYS EVÄSTEISTÄ JA MUISTA SEURANTATEKNIIKOISTA, JOITA PALVELUISSA KÄYTETÄÄN 

Kuten monet yritykset, käytämme seurantatekniikoita Palveluissamme. Alla on lueteltu esimerkkejä 
sellaisista seurantatekniikoista, joita voimme käyttää, riippuen siitä, miten käytät Palveluitamme. 

Selainevästeet Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita Palvelu tallentaa koneellesi, kun 
Palvelua käytetään. Evästeet sisältävät yleensä tietoa, joka yhdistetään 
selaimeesi. Tämä voi koskea sivustopreferenssejäsi, kirjautumistietojasi, tai 
käyttäjätietojasi. Tieto auttaa verkkopalveluita tunnistamaan sinut, kun toimit 
vuorovaikutuksessa Palvelun kanssa tai kun vierailet Palvelussa uudestaan. 

“Ensimmäisen osapuolen evästeet” ovat evästeitä, jotka käyttämäsi 
verkkosivusto asettaa. Kun vierailet meidän verkostoon kuuluvilla sivustoilla, 
asetamme evästeitä, jotka on asetettu vierailemasi sivuston 
verkkotunnukseen, sekä meidän verkkotunnukseen. 

“Kolmannen osapuolen evästeet” ovat evästeitä, jotka mainoskumppanimme, 
mainosverkostot sekä analytiikan tarjoajat asettavat, kun olet 
vuorovaikutuksessa heidän sivustojensa kanssa. 

“Istuntoevästeitä” säilytetään vierailusi ajan. 

“Pysyvät evästeet” säilytetään senkin jälkeen, kun poistut Palvelusta, ja niitä 
voidaan säilyttää viikkojen tai jopa vuosien ajan.  

https://www.eurosport.co.uk/eurosport/legal/2020-2021/privacy-policy_sto7706601/story.shtml


 

 

Seurantatekniikat 

  

Palvelut voivat sisältää verkkojäljitteitä/GIFejä, pikseleitä, sivustotunnisteita, 
upotettuja skriptejä ja muita seurantateknologioita. Nämä teknologiat 
sisältävät pieniä, läpinäkyviä kuvatiedostoja tai muita web-ohjelmointikoodeja, 
jotka tallentavat tietoa siitä, kuinka olet vuorovaikutuksessa Palveluiden 
kanssa. Niitä käytetään usein yhdessä verkkoselaimen evästeiden tai muiden 
laitteeseesi yhdistettyjen tunnistimien kanssa. 

Laitetunnisteet 

 

Saatamme kerätä Verkkoyhteyteen tai Palveluihin käyttämäsi laitteen IP-
osoitteen tai muita yksilöllisiä tunnisteita.  

Mobiilimainonnan 
tunnisteet  

Me ja kolmannen osapuolen palveluntarjoajat saatamme vastaanottaa 
mobiilimainonnan tunnisteen, joka on määritetty laitteellesi, jos käytät 
Palveluita mobiilisovelluksen kautta. 

Kävijöiden laitteiden 
välinen seuranta 

 

Jos käytät eri laitteita (kuten kotikonetta, kannettavaa tietokonetta, 
mobiililaitetta, yhdistettyä televisiota ja/tai muuta älylaitetta) Palveluidemme 
käyttämiseen, saatamme yhdistää sinut jokaiseen laitteeseesi deterministisen 
(kuten käyttäjälle tai palvelulle kirjautumisen monella laitteella) tai 
todennäköisten (kuten muiden kuin henkilötietojen kerääminen kohtuullisien 
päätelmien avulla käyttämiltäsi laitteilta) digitaalisien 
sormenjälkiteknologioiden avulla. 

Tarkat Sijaintitiedot 

 

sijaintitiedot kanssamme. Jos annat suostumuksesi, saatamme kerätä 
sijaintitietoja, joita kerätään mobiililaitteesi GPS-toiminnon kautta. Käytämme 
tätä tietoa jakaaksemme kanssasi tietoa ja mainontaa, joka on sijaintisi 
perusteella merkityksellistä sinulle. 

2. KUINKA KÄYTÄMME EVÄSTEITÄ JA MUITA SEURANTATEKNIIKOITA? 

Me ja kolmannet osapuolet saatamme käyttää evästeitä ja seurantatekniikoita, kun olet 
vuorovaikutuksessa Palveluiden kanssa. Tätä toimintaa harjoitetaan moniin eri tarkoituksiin, jotka on 
kuvattu tarkemmin alla. 



 

 

Yleisesti 

 

Käytämme evästeitä ja muita seurantatekniikoita tallentaaksemme 
mieltymyksesi; seurataksemme Palveluidemme käyttöä sekä saamiasi 
verkkomainoksia; seurataksemme liikennettä; parantaaksemme 
Palveluitamme; tehdäksemme Palveluista helpompia käyttää, kuten 
muistamalla mieltymyksesi ja asetuksesi; ja tekemällä Palveluista sinulle 
osuvampia.  

Välttämättömät 

 

Välttämättömät evästeet (ja samankaltaiset tekniikat) ovat välttämättömiä 
Palveluiden toimimisen ja turvallisuuden takaamiseksi. Välttämättömiä 
evästeitä voi käyttää esimerkiksi sisäänkirjautumiseen, lomakkeiden 
täyttämiseen tai muihin Palveluiden ominaisuuksien ja toimintojen 
mahdollistamiseen. Välttämättömiä evästeitä käytetään myös palvelun 
teknisen suorituskyvyn seurantaan palveluiden moitteettoman toiminnan 
varmistamiseksi. Käytämme välttämättömiä evästeitä myös palvelun 
turvallisuuden ja vakauden varmistamiseksi. Koska evästeet ovat 
välttämättömiä palveluidemme turvallisuuden ja vakauden varmistamiseksi, 
niitä ei voi kytkeä pois päältä. 

Analytiikka 

 

Analyyttiset evästeet (ja samankaltaiset tekniikat) auttavat meitä 
kartoittamaan, kuinka monta henkilöä on käyttänyt Palveluita, monitoroimaan 
kuinka käyttäjät käyttävät Palveluita ja millä sivuilla ja videoilla vieraillaan 
eniten, laskemaan kuinka monta sähköpostia on lähetetty ja/tai oikeasti 
avattu, tai muihin analyysitarkoituksiin. Näiden evästeiden avulla voimme 
ymmärtää kuinka käyttäjät käyttävät Palveluitamme, jotta voimme kehittää 
niitä edelleen ja varmistaa parhaan käyttökokemuksen.  

Sisällön personointi 

 

 Käytämme evästeitä rakentaaksemme sinusta ja kiinnostuksen kohteistasi 
profiilin, joiden pohjalta voimme näyttää sinulle personalisoitua sisältöä, joka 
on sinulle merkityksellistä, sekä mitataksemme näkemäsi ja sinuun vaikuttavan 
sisällön suorituskykyä ja tehokkuutta. 

Mainonta 

 

Mainosevästeitä (ja samankaltaisia tekniikoita) käytetään profiilisi 
kokoamiseen. Profiiliisi sisältyy kiinnostuksen kohteesi näihin liittyvän 
mainonnan tarjoaminen, mainoskampanjoiden tehokkuuden mittaaminen, ja 
muihin Eväste & Mainosvalintojen Valintakeskuksessa mainittuihin tarpeisiin. 
Keskus on saatavilla ”Evästeet & Mainosvalinnat”-linkistä sivustomme 
alatunnisteesta tai sovelluksemme Käyttäjätilin asetusten valikosta. Nämä 
evästeet ovat meidän sekä mainoskumppaniemme asettamia. Jos et hyväksy 



 

 

näitä evästeitä, tulet vieläkin näkemään mainoksia, mutta ne saattavat olla 
vähemmän merkityksellisiä sinulle.  

Huomioithan, että tietyt kolmannet osapuolet – mukaan lukien 
palveluntarjoajamme, kumppanimme, mainostajat sekä 
mainosmyyntitoimistot – käyttävät Palveluissa myös evästeitä. Kolmansien 
osapuolien evästeet ovat yleensä mittaus- ja suorituskyvyn evästeitä tai 
mainosevästeitä. 

Löydät tarkempaa tietoa siitä, miten käytämme evästeitä Palveluissamme, 
mitä kolmansien osapuolien evästeitä käytämme, sekä mahdollisuuden sallia 
tai laittaa evästeet pois päältä Evästeet & Mainosvalinnat-keskuksestamme. Se 
on saatavilla ”Evästeet & Mainosvalinnat”-linkistä sivustomme alatunnisteesta 
tai sovelluksemme Käyttäjätilin asetusten valikosta. 

3. MITEN MAINOSKUMPPANIMME KÄYTTÄVÄT SEURANTATEKNIIKOITA? 

Sallimme kolmansien osapuolien, kuten mainosteknologiayritysten, näyttää mainoksia kolmansien 
osapuolien tuotteista ja palveluista. Nämä yritykset käyttävät evästeitä ja vastaavia tekniikoita 
kerätäkseen tietoja vuorovaikutuksestasi Palveluiden ja muiden verkkosivustojen, mobiilisovellusten ja 
muiden yhdistettyjen palvelujen kanssa ja käyttääkseen näitä tietoja siten, että ne voivat näyttää sinulle 
mahdollisimman osuvia mainoksia, ja selvittääkseen, miten käyttäjät reagoivat näihin mainoksiin. 
Lisätietoja yksittäisistä evästeistä löytyy Evästeet ja Mainosvalinnat -asetuskeskuksestamme, joka on 
saatavilla verkkosivustomme alatunnisteen ”Evästeet ja mainosvalinnat” -linkin kautta tai 
sovelluksemme tiliasetusvalikosta. 

4. EVÄSTEVALINTASI: OIKEUS HALLITA EVÄSTEITÄ JA PERUUTTAA ANTAMASI EVÄSTESUOSTUMUS 

Monissa tapauksissa sinulla on valinnanvaraa sen suhteen, mitä tietoja annat ja kuinka tietojasi 
käytetään. Nämä valinnat ja niihin liittyvät seuraukset kuvataan yksityiskohtaisesti alla. 

Evästeet & 
Mainosvalinnat -
asetuskeskus 

 

Evästeet & Mainosvalinnat -asetuskeskuksen kautta voit sallia tai poistaa 
käytöstä evästeet/seurantalaitteet tai valita kuinka IAB Läpinäkyvyys & 
Suostumus-kehysjärjestelyyn osallistujat  voivat kerätä tai käsitellä tietojasi. 
Pääset Evästeet & Mainosvalinnat -asetuskeskukseen verkkosivujemme 
alatunnisteesta löytyvän “Evästeet & Mainosvalinnat” – linkin kautta tai 
sovelluksemme Tiliasetukset – valikon kautta. Huomaathan, että estämällä 
kaikki evästeet, jotkut Palvelut voivat poistua käytöstäsi tai estäminen voi 
muutoin vaikuttaa negatiivisesti Palveluiden toimintaan, tehokkuuteen tai 
mukautumiseen.  

Huomioithan, että osallistumme IAB Euroopan Läpinäkyvyys & Suostumus-

kehykseen ja noudattaa sen käytäntöjä ja määrityksiä. IAB Läpinäkyvyys & 

https://iabeurope.eu/transparency-consent-framework/
https://iabeurope.eu/transparency-consent-framework/


 

 

Suostumus-kehys on alakohtainen kehys, joka on suunniteltu helpottamaan 

tietosuojaan liittyvän suostumuksen kommunikointia digitaalisten 

mainostajien välillä ja tarjoamaan internetin käyttäjille enemmän 

läpinäkyvyyttä ja hallintaa sen suhteen, kuinka heidän henkilötietojaan 

voidaan käsitellä digitaalisessa ja käyttäytymiseen perustuvassa mainonnassa. 

Käyttämämme suostumuksen hallinta-alustan tunnusnumero on 28 

Selainasetukset 

 

Useimmat verkkoselaimet hyväksyvät evästeet automaattisesti, mutta jos 
haluat (ja lisäksi pystyt sallimaan tai poistamaan tietyt kategoriat 
evästeistä/seurannasta käyttämällä yllä kuvattua Evästeet & Mainosvalinnat - 
asetuskeskusta), voit yleensä muokata selaimesi asetuksia (tai asetuksia 
mobiililaitteellasi, jos tämä soveltuu) evästeiden poistamiseksi tai 
hylkäämiseksi. Jos poistat evästeet tai asetat selaimesi kieltämään evästeet, 
jotkin Palvelun ominaisuudet eivät välttämättä toimi taikka eivät toimi 
suunnitellulla tavalla. 

Niesenin Digitaalisen 
Mittaamisen Työkalut 

 

Me käytämme myös Nielsen-yhtiön digitaalisen mittaamisen työkaluja 

palvelussamme, jonka avulla voit osallistua markkinatutkimukseen, kuten 

Nielsenin TV arvosteluihin. Vieraile Nielsenin Digitaalisen Mittaamisen 

Tietosuojakäytäntö -sivulla osoitteessa www.nielsen.com/digitalprivacy, josta 

saat lisätietoja mittausohjelmistosta ja Nielsenin mittaustyökaluja koskevista 

valinnoistasi. Jos haluat poistaa Nielsen-mittauksen käytöstä mobiililaitteissa, 

käy Nielsenin mobiililaitteiden kieltäytymissivulla osoitteessa 

https://sites.nielsen.com/legal/privacy-statement/nielsen_app_output/#. 
 

Mobiililaitteiden 
seurannan laiteasetukset 

 

Voit kieltää tietyiltä mainosyrityksiltä mobiililaitteesi käyttämistä koskevan 
tiedon käyttämisen laitteesi asetuksista (”Rajoita mainosten seurantaa” 
Applen laitteilla ja ”Kieltäydy personoiduista mainoksista” Androidin laitteilla). 

Yhdistä TV Seuranta 

 

Voit kieltää tiettyjä mainosyhtiöitä käyttämästä Yhdistettyä TV:tä tai TV-
suoratoistolaitteesi käyttöä koskevia tietoja laitteesi asetuksista.  

 

Sosiaalisen median 
asetukset 

Sosiaalisten verkostojen tietosuojailmoitusten tulisi antaa sinulle tietoa siitä, 
kuinka nuo verkot sallivat sinun hallita seurantatekniikoita koskevia valintojasi, 

http://www.nielsen.com/digitalprivacy
https://sites.nielsen.com/legal/privacy-statement/nielsen_app_output/


 

 

 tavallisesti määrittämällä sinun käyttäjätilisi asetukset kussakin tällaisessa 
verkostossa.  

5. KUINKA OLET MEIHIN YHTEYDESSÄ? 

Kysymyksiä liittyen tähän Eväste & Seurantatekniikkailmoitukseen tai meidän tietosuojatoimintatapoihin 
voi lähettää osoitteeseen DPO@discovery.com.  
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