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Tietoa evästeistä
Eväste (cookie) on verkkopalvelimen lähettämä pieni tekstitiedosto, jonka internetselain
tallentaa tietokoneellesi, matkapuhelimeesi tai muuhun laitteeseen. Käyttämällä tätä
sivustoa annat PELLETTIREKKA.FI - palvelulle luvan lähettää laitteisiisi evästeitä.
Evästeiden käyttö
PELLETTIREKKA.FI - palvelussa evästeitä käytetään palveluun kirjautuneiden käyttäjien
istunnon turvallisuuden varmistamiseen silloin kun käyttäjä käyttää e-mail/salasanalla
suojattuja sivuja. Joillain PELLETTIREKKA.FI -palvelun sivuilla evästeitä käytetään
käyttäjäkokemuksen parantamiseen. Eväste voi esimerkiksi helpottaa sisäänkirjautumista
muistamalla käyttäjätunnuksesi/e-mail/ostokorisi. PELLETTIREKKA.FI - palvelussa
käytetään istuntokohtaisia evästeitä, joilla käyttäjä pidetään kirjautuneena istuntoon ja
myöskin pysyviä evästeitä.
Pysyvät evästeet ja istuntoevästeet
Evästeet voidaan jakaa kahteen ryhmään: pysyviin evästeisiin ja väliaikaisiin
istuntoevästeisiin. Pysyvät evästeet tallentavat tiedoston tietyksi aikaa
verkkosivustovierailijan tietokoneelle tai mobiililaitteelle. Pysyvillä evästeillä on
vanhentumispäivä. Vanhentumispäivän jälkeen eväste poistetaan seuraavalla kerralla, kun
verkkosivustovierailija palaa evästeen luoneelle verkkosivustolle, tai kun vierailija itse
poistaa evästeen. Pysyvien evästeiden avulla verkkopalvelin voi seurata, oletko vieraillut
verkkosivustolla aiemmin, ja tarjota sinulle parempaa palvelua.
Istuntoevästeet tallentuvat väliaikaisesti verkkosivustovierailijan tietokoneelle.
Istuntoevästeillä ei ole vanhentumispäivää, vaan eväste häviää vierailijan suljettua
verkkoselaimensa.
Pysyvät evästeet pellettirekka.fi:
_ga
_gat
_gid
_ym_d
_ym_isad
_ym_uid
_ym_visorc_41104739
__ym_zz_zz
i
yandexuid
yp
yabs-sid
_sw_u - verkkokauppa istunto
AWSELB - sääennuste
smSession - 2 viikkoa
svSession - 2 vuotta
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Istuntokohtaiset evästeet pellettirekka.fi:
TS01e07d55
TS01e085bed
XSRF-TOKEN
hs
PHPSESSID
ForseFlashSite
RequestID
SSR-caching
Evästeiden hallinta
Internetselaimissa on evästeille useita vaihtoehtoisia asetuksia, joista voit valita itsellesi
sopivimman. Jokainen selainversio on erilainen, mutta kaikissa voit hyväksyä kaikki
evästeet, pyytää ilmoitusta ennen evästeen hyväksymistä, estää tai rajoittaa tietyiltä
sivustoilta tulevat evästeet, tai torjua kaikki evästeet.
Evästeiden poistaminen käytöstä
Jos et halua, että tallennamme evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteellesi, tai jos haluat
poistaa nykyiset evästeet käytöstä, voit muuttaa verkkoselaimesi asetuksia. Huomaa
kuitenkin, ettet voi käyttää kaikkia toimintoja verkkosivustolla, jos estät evästeiden käytön.
Jos muutat mielesi ja haluat sallia evästeiden käytön, voit milloin tahansa muuttaa
verkkoselaimesi asetuksia.
Alla olevien linkkien kautta löydät lisätietoa siitä, miten evästeet poistetaan käytöstä eri
selaimilla.
Internet Explorer
•
Firefox
•
Chrome
•
Opera
•
Paikallinen tallennustila
Selaimen paikallinen tallennustila on sovellusohjelmointirajapinta, joka tallentaa
verkkodatan paikallisesti verkkosivustovierailijan tietokoneelle, mutta ainoastaan sille
verkkoselaimelle, jota vierailija vierailun yhteydessä käyttää. Paikallisen tallennustilan avulla
verkkosivuston omistaja voi käyttää pieniä sovelluksia verkkosivustovierailijan tietokoneella
tai mobiililaitteella. Paikallisen tallennustilan avulla verkkosivustovierailija voi muun muassa
antaa verkkosivustolla tietoja, jotka ovat vierailijan käytettävissä uudelleen tämän avatessa
verkkoselaimen. Käytämme paikallista tallennustilaa, jotta voisit liikkua verkkosivuillamme
rekisteröitymättä uudelleen. Mikäli et hyväksy verkkodatan tallentamista tai haluat poistaa
paikallisen tallennustilan avulla tallennetun verkkodatan, voit muuttaa verkkoselaimesi
asetuksia (samalla tavalla kuin evästeiden osalta) ja poistaa selailuhistorian.

