
 

 

Evästekäytäntö 
 
Tietojenkäsittelyn tarkoitukset 
SIXT on toteuttanut joukon teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä suojatakseen henkilötietosi, ja 
erityisesti järjestääkseen suojan satunnaisia tai tahallisia manipulointeja, tietojen menetyksiä ja 
tuhoutumista vastaan sekä estääkseen luvattomien henkilöiden pääsyn tietoihisi. Näitä 
tietoturvatoimenpiteitä sopeutetaan jatkuvasti vastaamaan teknistä kehitystä. Tietokoneesi ja 
palvelimemme välillä tapahtuva henkilötietojen siirto suoritetaan poikkeuksetta salatulla 
yhteydellä (Secure Socket Layer, SSL).  
 
Vierailut verkkosivustollamme saattavat johtaa siihen, että tietoja tallennetaan tietokoneellesi 
"evästeiden” muodossa. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka kopioidaan www-palvelimesta 
kovalevyllesi. Evästeet sisältävät tietoja, joita www-palvelin voi myöhemmin lukea sen 
verkkoalueen sisällä, jossa eväste asetettiin tietokoneesi kovalevylle. Evästeet eivät voi suorittaa 
mitään ohjelmia tai tartuttaa viruksia tietokoneeseesi.  
 
Useimmat käyttämistämme evästeistä ovat ns. istuntokohtaisia evästeitä, joita tarvitaan 
johdonmukaisuuden säilyttämiseksi vierailusi aikana, esim. sen varmistamiseksi, että varauksen 
yhteydessä tekemäsi valinnat sekä muut syöttämäsi tiedot muistetaan istuntosi aikana. Me 
tarvitsemme istuntokohtaisia evästeitä myös voidaksemme taata, että mahdolliset tarjoukset 
(esim. kampanjatarjoukset), joita klikkaat, kytketään pyyntöösi. Istuntokohtaiset evästeet 
poistetaan automaattisesti kunkin istunnon päätyttyä.  
 
Lisäksi me käytämme evästeitä selvittääksemme, oletko kiinnostunut tietyn tyyppisistä 
tarjouksista, kun tulet uusintavierailulle verkkosivustollemme. Näin voimme kohdentaa 
verkkosivustomme tarjouksia paremmin juuri sinulle. Jos olet jo rekisteröinyt sivustomme 
käyttäjäksi ja jos sinulla on asiakastili, voimme verrata evästeiden tallentamia tietoja hallussamme 
oleviin tietoihin. Näin voimme virittää tarjouksiamme vastaamaan paremmin tarpeisiisi ja 
toiveisiisi. Näillä evästeillä on yhden vuoden elinkaari, minkä jälkeen ne poistetaan 
automaattisesti.  
 
Me tarvitsemme evästeitä myös tilitysten tekemiseen mainontakumppaneillemme, koska evästeet 
pystyvät kirjaamaan tiedot niistä sivuista tai myyntikampanjoista, jotka ovat johtaneet asiakkaita 
meille. Tallennamme keräämämme datan sellaiseen muotoon, josta rekisteröitynyt käyttäjä ei ole 
suoraan tunnistettavissa. Tämän tyyppisen evästeen elinkaari on 31 päivää.  
 
Sinulla on mahdollisuus hyväksyä tai torjua evästeet. Useimmat verkkoselaimet sallivat evästeet 
automaattisesti. Yleensä voit kuitenkin säätää selainasetuksiasi torjuaksesi evästeet. Jos päätät 
hylätä evästeet, saatat havaita, että et pysty käyttämään joitakin verkkosivuston toimintoja. Jos 
sallit evästeet, voit halutessasi poistaa hyväksymäsi evästeet myöhemmin. Voit poistaa evästeet 
Internet Explorer 8 -selaimessa valitsemalla ”Tools” ("Työkalut") > ”Delete Browsing History” 
("Poista selaushistoria”) ja klikkaamalla lopuksi ”Delete Cookies” ("Poista evästeet”). Jos poistat 
evästeet, kaikki ne asetukset, joita ko. evästeet ohjailivat, mukaan lukien mainonnan asetukset, 
poistetaan, ja ne poistetaan mahdollisesti peruuttamattomasti.  
 

Google Analyticsin käyttö (Google, Inc. on toimittanut tämän tekstin)  
Tämä verkkosivusto käyttää Google Analytics -ohjelmaa, joka on Google, Inc. -yhtiön ("Google") 
tarjoama verkkoanalytiikkapalvelu. Google Analytics käyttää ns. "evästeitä", jotka ovat 
tekstitiedostoja, jotka on sijoitettu tietokoneeseesi auttamaan verkkosivustoa analysoimaan 
sivustonkäyttötapaasi. Evästeen tuottama tieto verkkosivuston käytöstäsi (mm. IP-osoitteesi) 
siirretään Googlelle ja tallennetaan palvelimille Yhdysvalloissa. Google käyttää näitä tietoja 
tarkoituksenaan arvioida verkkosivuston käyttöäsi, laatiakseen raportteja 
verkkosivustotoiminnasta verkkosivusto-operaattoreille, ja tarjotakseen muita 
verkkosivustotoimintaan ja internetin käyttöön liittyviä toimintoja. Google saattaa myös siirtää 
tietoja kolmansille osapuolille silloin kun laki sitä edellyttää tai mikäli ko. kolmannet osapuolet 
käsittelevät tietoja Googlen puolesta. Google ei yhdistä IP-osoitettasi mihinkään muuhun Googlen 



 

 

säilyttämään dataan. Voit kieltäytyä evästeiden käytöstä valitsemalla tietyt asetukset 
selaimessasi. Huomaa kuitenkin, että jos teet näin, et ehkä pysty käyttämään kaikkia tämän 
verkkosivuston toimintoja. Käyttämällä tätä verkkosivustoa suostut Googlen keräämien ja sinua 
koskevien tietojen käsittelyyn, em. tavalla ja em. tarkoituksia varten.  
Lisätietoja on saatavissa kohteessa www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html 
(yleistietoja Google Analytics -ohjelmasta ja tietosuojasta). Haluamme huomauttaa, että, koodi 
"gat._anonymizeIp();" on lisätty Google Analytics -ohjelmaan tällä verkkosivustolla varmistamaan 
anonyymisti tapahtuva IP-osoitteiden kerääminen (ns. IP masking). Kohdassa 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB on ohjeet Google Analytics Services -
toiminnon käytöstä pois ottamiseen. 
 

HotJar web-analytics-palvelut 
SIXT-verkkosivusto käyttää HotJar analytiikkapalveluja parantaakseen asiakasystävällisyyttä ja 
asiakaskokemuksia. Nämä palvelut pystyvät tallentamaan hiiren klikkaukset sekä selausliikkeet. 
Ne pystyvät tallentamaan myös tietoja, joita syötetään tällä verkkosivustolla näppäimistön kautta. 
HotJar ei tallenna tietoja niiltä sivuilta, joilla ei käytetä HotJar-järjestelmää. Voit asettaa HotJar-
palvelun pois käytöstä kohteessa https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out.  
 

Google Maps -käyttö 
SIXT-mobiilisovellukset (SixtMobil) sekä varaussovellus ja sivuliikelöytäjäsovellus 
verkkosivustolla käyttävät Google Maps API-sovelluksia. Nämä sovellukset ovat kaikki 
välttämättömiä varauspalvelun toiminnan ja täydellisen saatavuuden kannalta. Käyttämällä 
SixtMobil-palveluja, varaussovellusta tai sivuliikelöytäjäsovellusta, sinä ilmoitat hyväksyväsi ko. 
palvelut ja sovellukset kuuluviksi Googlen palveluehtojen ja Googlen yksityisyyskäytännön 
alaisiksi. Päästäksesi Googlen palveluehtoihin, klikkaa tästä. Päästäksesi Googlen 
yksityisyyskäytäntöön, klikkaa tästä. Google Maps -sovellusta käytetään järjestämään 
asiakkaiden käyttöön asianmukainen karttaosio ja näyttämään lähimmät sivuliikkeet.  
 

Facebook Custom Audience -palvelun käyttö perustuen Facebook-pikseleihin  
Verkkosivustomme käyttää ns. Facebook-pikseleitä, jotka on luonut sosiaalinen verkosto 
Facebook ja joita Facebook Inc. operoi, osoitteessa 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornia 94025, 
Yhdysvallat, tai (jos olet EU-alueella asuva käyttäjä) niitä operoi Facebook Ireland Ltd, 
osoitteessa 4 Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanti ("Facebook"). Tämä työkalu esittää 
verkkosivustomme käyttäjille sellaista mainontaa ("Facebook Ads"), joka vastaa kunkin käyttäjän 
mielenkiinnon kohteita Facebook-vierailujen aikana. Tällä tavalla me varmistamme, että 
Facebook-mainoksemme vastaavat käyttäjien mielenkiinnon kohteita, jonka vuoksi niitä ei koeta 
harmillisina. Me käytämme Facebook-pikselejä myös seurataksemme, kuinka moni käyttäjä 
klikkaa meidän Facebook-mainoksiamme. Näin voimme arvioida ko. mainoksien tehokkuutta, 
joka on hyödyllistä tietoa tilastollisesti ja markkinatutkimustarkoituksia ajatellen. Facebook aktivoi 
Facebook-pikselin heti kun avaat meidän verkkosivustomme. Se voi tallentaa ns. evästeitä 
tietokoneesi kovalevylle. Jos kirjaudut Facebookiin käytyäsi verkkosivustollamme tai jos käyt 
Facebookissa ollessasi edelleen kirjautuneena, Facebook osoittaa tämän tiedon 
henkilökohtaiselle Facebook-tilillesi. Emme pysty päättelemään henkilöllisyyttäsi tällaisten sinusta 
kerättyjen henkilötietojen avulla. Tietojen kerääminen ja käsittely Facebookiin toimesta tapahtuu 
Facebookin tietokäytäntöä noudattaen. Lisätietoja tästä aiheesta saat kohteesta 
https://www.facebook.com/about/privacy. Voit milloin tahansa vastustaa tietojesi keräämistä 
Facebook-pikseleillä sekä tietojesi käyttöä Facebook-mainoksien esittämiseen liittyen. 
Halutessasi toimia näin, ja kun olet vielä kirjautuneena Facebookiin, siirry Facebookin tätä varten 
luomalle sivulle (koska sillä näet asetukset käyttöön perustuvan mainonnan osalta): 
https://www.facebook.com/settings. Asetukset ovat alustasta riippumattomia, mikä tarkoittaa, että 
niiden oletetaan olevan voimassa kaikille laitteille, olipa kyse pöytätietokoneesta tai 
mobiililaitteista.  
Toinen tapa estää tietojesi tallentamisen käydessäsi verkkosivustollamme valitsemasi selaimen 
kautta on käytettävissä täällä: Deactivate Facebook pixel  
 

Criteo  
Yhteistyömme mainontakumppanien kanssa perustuu uudelleen kohdentamisen teknologioihin. 
Nämä mahdollistavat sen, että voimme paremmin mukauttaa tarjouksiamme vastaamaan 
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mielenkiinnon kohteitasi ja saada sinut palaamaan asiakkaaksi tuotteitamme ja tarjouksiamme 
ajatellen. Me tavoittelemme tätä päämäärää käyttämällä evästepohjaista analyysiä 
aikaisemmasta vierailukäyttäytymisestä. Tässä yhteydessä luodut käyttäjäprofiilit ovat 
pseudonyymissa muodossa. Tässä me teemme yhteistyötä Criteon-yhtiön (Criteon SA, 32 Rue 
Blanche, 75009 Pariisi, Ranska) kanssa, joka toimittaa uudelleen kohdentamisen teknologioita. 
Evästeillä on 60 päivän elinkaari.  
Vaihtoehdot halutessasi vastustaa tietojesi käyttöä Criteon-yhtiön toimesta on esitetty kohteessa 
http://www.criteo.com/de/privacy/   
 

Google AdWords/Double Click  
Esittämämme mainonta perustuu mielenkiintoosi liittyen asiakkaidemme aikaisemmin esittämiä 
tuotteita kohtaan. Me tallennamme tietoa asiakkaidemme surfailukäyttäytymisestä tarkoituksena 
järjestää heille heidän mielenkiintoonsa pohjautuvaa verkkomainontaa. Tätä varten evästeet 
tallennetaan ao. käyttäjän tietokoneelle ja ne sisältävät moninumeroisen tunnistenumeron. Jos et 
hyväksy käyttäjäkäyttäytymisesi joutumista analysoitavaksi, voit säätää selaimesi asetuksia 
estääksesi analyysievästeiden asettamisen. Huomaa kuitenkin, että tämä saattaa estää sinut 
käyttämästä kaikkia tämän verkkosivuston toimintoja.  
Hakukoneohjelma Google AdWords, jonka Google Inc. (osoitteessa 1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, Kalifornia 94043, Yhdysvallat; Google) toimittaa, mahdollistaa 
verkkosivustollamme esittämämme mainonnan systemaattisen näyttämisen Google-
hakutermeihin perustuen. Tätä varten Google asettaa evästeen käyttäjän selaimeen heti kun 
käyttäjä klikkaa ilmoitusta, joka ilmestyy Google-hakuun tai mainontaverkkoon.  
Vaihtoehdot tällaisen jäljittämisen torjumiseksi on esitetty tässä:  
https://www.google.com/ads/preferences.  
AdWords-evästepohjaisten muuntomenetelmiensä välityksellä Google voi mitata niiden ihmisten 
lukumäärän, jotka AdWords-mainosta klikattuaan jatkavat ostamaan tarjotun tuotteen/palvelun tai 
ryhtyvät käyttämään sitä. Siltä osin kuin Google Ads muodostaa linkin tarjouksiin tältä 
verkkosivustolta, tämä verkkosivusto saa Googlelta tilastotietoa ostoksien lukumäärästä, jotka on 
tehty ko. Google AdWordsin -mainoksen klikkauksen jälkeen.  
Vaihtoehdot halutessasi asettaa tämän jäljitystoiminnon pois käytöstä ovat seuraavat. Voit säätää 
selaimesi estämään evästeiden asetukset googleadservices.com -verkkoalueen toimesta tai 
yleensäkin kolmansien osapuolien toimesta. Voit myös poistaa Googlen muunnosevästeen 
selaimesi evästeasetuksissa.  
Tämä verkkosivusto käyttää Google Remarketing -toimintoa Double Clickiin perustuen, joka on 
toinen Google Inc. -palvelu, jolla esitetään mielenkiintoon pohjautuvaa mainontaa. Prosessi 
näytettyjen sivujen arvioimiseksi ja mainosten näyttämiseksi  hyödyntää pseudonyymissa 
muodossa olevia tunnistenumeroita Double Click -evästeessä. Evästeiden tuottama tieto 
näytetyistä sivuista siirretään sitten Googlen palvelimille ja tallennetaan arviointitarkoituksia 
varten. Googlen yksityisyyskäytäntö on luettavissa kohteessa 
https://www.google.de/policies/privacy.  
Vaihtoehdot jäljittämisen vastustamiseksi on esitetty kohteessa: 
https://www.google.com/ads/preferences  
Muita vastustamisen vaihtoehtoja:  
Voit myös vastustaa Googlen ja muiden mainontaverkostojen mielenkiintoosi pohjautuvaa 
mainontaa seuraavalta verkkosivustolta:  
http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices 
 

Optimizely 
Tämä verkkosivusto käyttää Optimizely-verkkoanalytiikkapalvelua, joka on Optimizely Inc. -yhtiön 
(osoitteessa: 631 Howard Street, Suite 100, San Francisco, Kalifornia 94105, Yhdysvallat) 
toimittama. Se yksinkertaistaa A/B-testausta tämän verkkosivuston optimoimiseksi ja edelleen 
kehittämiseksi. Evästeen sinusta muodostamia tietoja liittyen verkkosivuston käyttöösi yleensä 
lähetetään ja tallennetaan Optimizelyn palvelimelle.  
Halutessasi asettaa tämän jäljitystoiminnon pois käytöstä, toimi näin: voit deaktivoida Opitimizely-
jäljityksen milloin tahansa seuraamalla tässä kohteessa annettuja ohjeita 
https://www.optimizely.com/opt_out.  
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Refined Ads  
Arvioidaksemme ja optimoidaksemme verkkosivustomme ja kehittääksemme mainontaa sinua 
enemmän kiinnostavammaksi, me käytämme Refined Ads -seurantajärjestelmää, jonka kehittäjä 
on Refined Labs GmbH (osoitteessa Residenzstr. 7, 80333 Munich, Saksa). Tämä järjestelmä 
käyttää evästeitä tallentaakseen käyttäjädataa ja kootakseen pseudonyymeja käyttäjäprofiileja 
käyttäjädatan pohjalta. Se ei yhdistä kerättyä dataa henkilökohtaiseen käyttäjädataan.  
Voit vastustaa tätä tietojenkäsittelyä poisjättäytymis (opt-out) -evästettä käyttäen. Lisätietoa tästä 
aiheesta on kohteessa https://www.refinedlabs.com/datenschutz-refined-ads.  
 

Adition 
Käytämme verkkosivustollamme ADITION-palvelua, jonka kehittäjä on ADITION technologies AG 
(osoitteessa Oststraße 55, 40211, Düsseldorf, Saksa). ADITION asettaa evästeitä ohjailemaan ja 
optimoimaan tapoja, joilla ADITION-asiakkaiden toteuttamat mainontatoimet esitetään. Se voi 
esimerkiksi maksimoida käyttäjille suuntautuvan mainonnan näyttötaajuuden. Asettaessaan 
evästeitä ADITION ei tallenna nimiä, sähköpostiosoitteita tai mitä tahansa muita käyttäjän suoran 
tunnistamisen mahdollistavia henkilötietoja. Kerätty tieto koostuu teknisestä datasta, mm. 
mainontataajuudesta, mainontapäivämäärästä sekä käytetyistä selaimista ja laitteisiin 
asennetuista käyttöjärjestelmistä. Kaikkea palvelimilla kerättyä dataa säilytetään palvelimilla, 
jotka sijaitsevat Saksassa. ADITION-tietokäytäntölausunto on kohteessa 
www.adition.com/en/privacy/. Voit vastustaa tätä tietojenkäsittelyä poisjättäytymis (opt-out) -
evästettä käyttäen. Lisätietoa tästä aiheesta on kohteessa 
https://www.adition.com/datenschutz/?optout=trueAdTraxx.  
 

Tealium (CDP)  
Tämä verkkosivusto käyttää "Tealium Audience Stream” -palvelua, jonka toimittaja on Tealium 
Inc. -yhtiö (osoitteessa 11085, Torreyana Road, San Diego, Kalifornia 92121, Yhdysvallat), ja 
jolla Tealium kerää ja tallentaa dataa, jota se sitten käyttää luodakseen pseudonyymissa 
muodossa olevia käyttäjäprofiileja. Tealium käyttää tätä tietoa puolestamme parantaakseen 
verkkosivuston käyttöäsi automaattisesti siten, että tarpeesi huomioidaan reaaliaikaisesti. Tämä 
edellyttää tietojen keräämistä koskien mm. käyttäjän katselemia ja klikkaamia mainoksia ja 
tuotteita, kävijöiden lukumääriä, sivustojen aiheita.  
Pseudonyymeja käyttäjäprofiileita ei yhdistetä sellaisiin tietoihin, joiden perusteella käyttäjä olisi 
suoraan tunnistettavissa, ellei kyseinen käyttäjä ole antanut tähän suostumustaan. IP-osoite, 
jonka selaimesi välittää, ei myöskään tule liitetyksi käyttäjäprofiiliisi.  
Tealium käyttää evästeitä luodakseen käyttäjäprofiileja tai (mobiilipäätteiden ollessa kyseessä) 
vastaavia teknologioita. Evästeiden tuottama tieto tämän verkkosivuston käytöstäsi tallennetaan 
Saksan rajojen sisällä. Voit estää evästeitä asettamisen ohjelman toimesta säätämällä 
selainasetuksiasi sen mukaisesti. Huomioi kuitenkin, että selainsetuksiesi säätäminen saattaa 
estää tämän verkkosivuston kaikkien toimintojen käyttämisen sinun kohdallasi. Voit vastustaa 
tietojesi keräämistä ja tallentamista verkkoanalytiikan tarkoituksiin noudattamalla seuraavia 
ohjeita http://tealium.com/de/privacy/.  
 

BlueKai (DMP) 
Verkkosivustomme käyttää "BlueKai"-teknologiaa, jonka kehittäjä on Oracle-yhtiö (osoitteessa 
Oracle Corporation 500 Oracle Parkway Redwood Shores, Kalifornia 94065, Yhdysvallat). Tämä 
teknologia mahdollistaa meille sen, että huomioiden sinun mielenkiinnonaiheesi ja 
käyttäytymisesi käyttäjänä verkkosivustollamme ja kolmansien osapuolten verkkosivustoilla, me 
voimme esittää sinulle sinua kiinnostavaa ja kohdennettua mainontaa perustuen sinun 
verkkosivuston käyttösi arviointeihin eri päätelaitteilla, mm. kannettavalla tietokoneella, 
älypuhelimella ja pöytätietokoneilla (tällä tarkoitetaan laitteiden välistä seurantaa). Tämän 
teknologian avulla me saamme myös anonyymiä tilastomateriaalia tiettyjen mainontamenetelmien 
tehokkuudesta (esim. kuinka monta kävijää on klikannut tiettyä mainosta tai on ollut 
vuorovaikutuksessa mainoksen kanssa).  
Tämän vuoksi evästeitä ja pikselitunnisteita asetetaan päätelaitteeseesi niillä verkkosivustoilla, 
joilla BlueKai on käytössä. Yhdessä nämä helpottavat sinun käyttäjäkäyttäytymisesi (esim. 
klikkauksiesi) analysointia ja arviointia eri päätteillä. Tämä prosessi käsittää niin ns. eväste-
tunnuksien luomisen, jotka voidaan sitten kytkeä päätelaitteisiisi laitteiden väliseen seurantaan 
perustuvan profiilin kokoamiseksi, mutta profiilia ei kuitenkaan voida suoraan yhdistää sinuun 
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henkilökohtaisesti. Kerätty tietoaines koostuu sivuston käyttöön liittyvistä tiedoista (esim. 
mainontaan ja verkkosivustoihin kohdistuvista klikkauksista ja sivustoilla vierailujen kestoon) ja 
selaintiedoista (esim. kieliasetukset, näytön tarkkuus). Näin ollen, sinä et ole missään vaiheessa 
tunnistettavissamme pelkästään näiden tietojen perusteella.  
Saat lisää tietoa tietosuojasta ja vastaavista asetusvaihtoehdoista seuraavasta kohteesta: 
https://www.oracle.com/legal/privacy/marketing-cloud-data-cloud-privacy-policy.html. Voit 
vastustaa Oracle BlueKain käyttöä poisjättäytymis (opt-out) -työkalun kautta kohteessa 
http://bluekai.com/consumers.php.  
 

Myra 
Myra Security GmbH:n tuella me varmistamme palvelujemme saatavuuden ja suojelemme 
infrastruktuuriamme rikollisten, bottiverkkojen ja muiden haittaohjelmien hyökkäyksiltä. Myra 
Security GmbH suorittaa kaikkeen tähän tarvittavan suodatuksen puolestamme. 
Tietoturvallisuutesi varmistamiseksi kaikki liikennevirrat tarkistetaan, ennen kuin ne pääsevät 
vaikuttamaan palveluihimme. Analysoimalla jokaisen yrityksen päästä verkkosivustollemme, me 
voimme tarkistaa, ovatko kaikki esittämäsi pyynnöt laillisia ja näin suojelemme tietojasi 
luvattomalta käytöltä. Tämä suodatusprosessi ei millään tavoin rajoita sinua käyttäessäsi 
palvelujamme /verkkosivustoamme. 
 

Google reCAPTCHA 
Turvataksemme palvelujemme toiminnan, me käytämme Google reCAPTCHA-tietoturvapalvelua. 
Yksityisyysehdot löytyvät tästä. 

 

Exactag 
Sixt-verkkosivusto käyttää Exactag GmbH -yhtiön tuottama palvelua kerätessään ja 
tallentaessaan dataa markkinointi- ja optimointitarkoituksia varten tällä verkkosivustolla ja sen 
alasivuilla. Tätä dataa voidaan käyttää luotaessa pseudonyymeja käyttäjäprofiileja. Tähän 
tarkoitukseen voidaan käyttää evästeitä ja fingerprint-tekniikkaa. Fingerprint-tekniikka tallentaa 
internet-selaimen ympäristömuuttujat tietokantaan, mutta se ei tallenna ainutlaatuista käyttäjään 
liittyviä tietoja kuten IP-osoitetta. Evästeet ja/tai tämä fingerprint-tieto mahdollistavat internet-
selaimen tunnistamisen. Exactag-tekniikan keräämää data ei käytetä tällä verkkosivustolla 
kävijöiden henkilökohtaiseen tunnistamiseen ilman rekisteröidyn nimenomaista suostumusta ja 
henkilötietoja ei yleensä kerätä suoraan tunnistettavissa olevassa muodossa.  
 
Jos haluat vastustaa tulevaa kävijätietojesi säilyttämistä, klikkaa tästä. 

 

Kenshoo 
Sixt-verkkosivustolla käytetään webanalyysipalvelua, johon sisältyy tarjousten hallinta, ja jonka 
kehittäjä on yhtiö nimeltä Kenshoo, osoitteessa Arnulfstraße 126,80636, Munich, Saksa, ja jolla 
on palvelimia Yhdysvalloissa. Tämän verkkosivuston suunnittelussa ja optimoinnissa kerätään 
käyttödataa pseudonyymissa muodossa ja tätä dataa säilytetään yhdistetyssä muodossa ja siitä 
muodostetaan pseudonyymeja käyttöprofiileja. Evästeillä on enintään 90 päivän pituinen elinkaari 
ja niitä säilytetään paikallisesti Kenshoon seurantaa käytettäessä. Kenshoo kuitenkin käsittelee 
henkilötietojasi Yhdysvalloissa ja on siellä sitoutunut toimimaan EU-US Privacy Shield -kehyksen 
asettamissa puitteissa. Klikkaa tästä vastustaaksesi kerättyjen kävijätietojesi tulevaa 
säilyttämistä.  

https://www.oracle.com/legal/privacy/marketing-cloud-data-cloud-privacy-policy.html
http://bluekai.com/consumers.php
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB
https://m.exactag.com/ccoo.aspx?campaign=b6b95b8d9e8b5b022758186715abc6f9&url=https://www.exactag.com/bestaetigung/
https://www.kenshoo.de/privacy-policy/#opting-out-from-our-services

