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Evästeet Ruslaniassa
Mitä evästeet ovat?
Jotta voimme tarjota parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen, keräämme evästeiden
(cookies) avulla tietoa siitä, miten sivujamme ja sovelluksiamme käytetään. Eväste on pieni
tiedosto, joka lähetetään verkkoselaimeesi ja jonka avulla tietokoneesi esimerkiksi muistaa,
oletko kirjautunut sivustolle sisään tai onko ostoskorissasi tuotteita. Joitain evästeitä
tarvitaan, jotta verkkosivuston käytettävyys voidaan taata. Tässä osiossa voit lukea
tarkemmin siitä, minkälaisia evästeitä käytämme, minkälaista tietoa ne keräävät ja miten voit
muuttaa verkkoselaimesi evästeiden asetuksia.
Jotta voit tehdä ostoksia sivuillamme, evästeiden käyttö on sallittava.

Sivuillamme käytetyt evästeet
Kun asioit verkkosivuillamme, evästeet keräävät vierailustasi seuraavia tietoja: laitteen
maantieteellinen sijainti, verkkoselain, verkkoselaimen kieli, tehdyn pyynnön päiväys ja aika,
vierailujen/vierailun ajankohta, sivunäytöt sekä sivuilla klikatut elementit, kuten linkit.
Kerättyjen tietojen avulla määritellään, oletko kirjautunut sisään ja säästetäänkö tuotteita
ostoskorissasi vierailujesi välillä. Tietoja käytetään myös sinun ja muiden käyttäjien
navigoinnin, verkkosijainnin ja verkon vastausnopeuden analysointiin. Tätä kerättyä dataa
hyödynnetään kehitys- ja ylläpitotyössä, jolla pyritään mahdollisimman personoidun sisällön
tuottamiseen, ongelmien yksilöintiin ja korjaamiseen sekä koko ostokokemuksen
sujuvoittamiseen.

Käytämme lisäksi yhden tai useamman kolmannen osapuolen palveluita automaattisten
verkkomainosten toteutuksessa. Nämä kumppanimme tallentavat evästeiden avulla tietoa
siitä, mitä tuotteita olet selannut ja klikannut, ja kohdentavat mainontansa keräämänsä tiedon
pohjalta.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RUSLANIA BOOKS OY e-mail ruslania@ruslania.com Tel (+358 9) 272 7070
Kuortaneenkatu 3 D, 00520 Helsinki, FINLAND www.ruslania.com

Ruslania
Kuortaneenkatu 3 D, 00520 Helsinki, FINLAND

Nettikaupassamme käytetyt evästeet
Käyttäessäsi nettikauppaamme keräämme evästeiden avulla tietoa seuraavista toiminnoista:
sisäänkirjautumisen aika ja paikka, laitteen sijainti, kieliasetukset, tehdyt haut,
verkkokäyttäytyminen (esim. mitä toimintoja käytetään ja kuinka paljon), laitteen tila, laitteen
malli, tietoja laitteistosta ja käyttöjärjestelmästä ja siitä, miten sovellus toimii. Kerättyä dataa
hyödynnetään nettikaupan kehitystyössä. Näin takaamme mahdollisimman nopean
suoritustason ja voimme paremmin tunnistaa ja korjata käytettävyys- ja vakausongelmia.

Evästeiden hallinnointi ja estäminen
Verkkoselaimesi asetuksista voit nähdä, mitä evästeitä sille on tallennettu, poistaa jo
tallennettuja evästeitä, estää tulevia evästeitä sekä määrittää selaimesi asetukset niin, että
sinulta kysytään evästeiden käytöstä joka kerta, kun vierailemasi verkkosivusto haluaa
sellaisia käyttää.
Mikäli poistat evästeitä tai estät joidenkin evästeiden käytön, tiettyjen elementtien
toimiminen verkkosivulla voi kärsiä. Esimerkiksi ensimmäisen osapuolen evästeitä tarvitaan,
jotta kassa toimii ja voit tehdä sivuillamme ostoksia.
Voit hallinnoida ja määritellä kohdistettuun mainontaan liittyviä
asetuksiasi https://www.youronlinechoices.com/fi/omat-mainokset

Voit myös itse poistaa kaikki evästeet kovalevyltäsi. Siirry päävalikosta valikkoon Asetukset,
Tietosuoja ja Toimintahistoria.
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