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Tämän asiakirjan tarkoitus on tukea "Nordea"-yrityksen suostumuksen hallintaa suhteessa
EU:n tietosuojadirektiiviin. Se tarjoaa täydelliset tiedot kaikista evästeistä, jotka raportoidaan
"käytössä" oleviksi 2019-02-01.
Se on tarkoitettu niille, jotka haluavat tarkastella sivustollaan käytettyjen evästeiden erityisiä
tietoja "tiedollisen valinnan" tukemiseksi.
Tätä sisältöä ei saa käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen, mukaan lukien taloudellinen
voitto. Tämä asiakirja säilyy "Nordea"-yrityksen omistuksessa. Se täytyy palauttaa heidän
pyynnöstään.
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Evästeet
Välttämättömät evästeet – 5 löytynyt
Nämä evästeet ovat tärkeitä verkkosivun perustoiminnoille ja sen tärkeille ominaisuuksille,
kuten yhteydenottopyyntö-lomakkeille sekä teknisille toiminnoille, jotka varmistavat sivun
toimivan odotustesi mukaisesti.
Yritys

Evästeen nimi

Verkkotunnus

Polku

Voimassaolo

Protokolla

Tarkoitus

Kuvaus

Nordea

_vapi<i>&lt;digits&gt;
</i>+

nordeafundsmag
azine.fi

/

Istunto

kaikki

Käyntisi

Cookie set by VM Ware. The cookie is dynamic so it
cannot be updated, as each customer will have a unique
cookie.

Nordea

_vapi<i>&lt;digits&gt;
</i>+

nordeafundsmag
azine.fi

/

Istunto

kaikki

Käyntisi

Cookie set by VM Ware. The cookie is dynamic so it
cannot be updated, as each customer will have a unique
cookie.

Tealium

utag_main

nordeafundsmag
azine.fi

/

1 vuosi

kaikki

Käyntisi

Used by Tealium to support Nordea in controlling which
cookies are being set. This tool does not collect data.
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wscrCookieConsent

nordeafundsmag
azine.fi

/

1 vuosi

kaikki

Käyntisi

Tallentaa verkkosivustomme evästeitä koskevan
suostumuksesi. Ei sisällä muuta tietoa kuin sen, mitä
evästeitä olet hyväksynyt.

ASP.NET, EIS

JSESSIONID

nr-data.net

/

Istunto

kaikki

Käyntisi

Tallentaa istuntotietoja sivustolla vierailun aikana. Tehty
käyttäen Microsoftin kehittämää ASP.NET-sovellusta,
joka on web-sivujen rakentamiseen tarkoitettu
ohjelmistokehys.

Sivukokemusevästeet - 0 löytynyt
Näitä evästeitä käytetään sivukokemuksesi tukemiseen ja ne sisältävät käyttäjän valitsemat
vaihtoehdot, sivunavigoinnin jne. Nämä evästeet eivät kerää tietoja, joiden avulla vierailijan
henkilöllisyys voidaan selvittää.
Me emme käytä evästeitä tässä kategoriassa
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Suorituskyky- ja toimintaevästeet – 2 löytynyt
Näitä evästeitä käytetään sivun hallinnointiin ja ne sisältävät asiakaskyselyitä, sekä
tallentavat sivun vierasmääriä ja muita verkkoanalyysejä. Nämä evästeet voivat kerätä
henkilökohtaisia tietoja rajoitetusti.
Yritys

Evästeen nimi

Verkkotunnus

Polku

Voimassaolo

Protokolla

Tarkoitus

Kuvaus

Adobe Analytics, Adobe
Systems Incorporated

s_cc

nordeafundsmag
azine.fi

/

Istunto

kaikki

Analytiikka

Stores whether cookies are enabled, on behalf of the
Adobe Analytics platform.

YouTube, Google Inc.

YSC

youtube.com

/

Istunto

kaikki

Analytiikka

Yksilöllinen tunniste, joka annetaan kävijälle videon
katselun yhteydessä.
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Markkinointi, anonyymit evästeet sivujen seuraamiseen – 8 löytynyt
Näitä evästeitä käytetään vierailijoiden seuraamiseen verkkosivulta toiselle. Niitä voidaan
käyttää kunkin vierailijan haku ja/tai selaushistoriaprofiilin rakentamiseksi. Henkilökohtaisia
tai uniikkeja tietoja voidaan kerätä. Anonymisoituja tietoja voidaan jakaa ulkopuolisten
kanssa.
Yritys

Evästeen nimi

Verkkotunnus

Polku

Voimassaolo

Protokolla

Tarkoitus

Kuvaus

Sleeknote, Sleeknote
Aps

_pk_id<i>*</i>

nordeafundsmag
azine.fi

/

2 vuotta

kaikki

Kysely

Used to track anonomous data for statistical purposes
and to trigger individual events within the boxes.

Sleeknote, Sleeknote
Aps

_pk_ses<i>*</i>

nordeafundsmag
azine.fi

/

30 minuuttia

kaikki

Kysely

Is used within a session to group page views for
statistical purposes tracking boxes and exposures.

Adobe Media Optimizer,
Adobe Systems
Incorporated

demdex

demdex.net

/

2 vuotta

kaikki

Mainonta (matala
vaikutus)

Used to build unique audience profiles. Used to deliver
targeted messages.

DoubleClick, Google Inc.

IDE

doubleclick.net

/

2 vuotta

kaikki

Mainonta (matala
vaikutus)

Sisältää yksilöllisen koodin, jonka avulla selvitetään
Google Inc.:n DoubleClick-mainossovelluksen puolesta,
mitä mainoksia jollakin laitteella on näytetty. Sallii
mainosten tehon seurannan ja mainosten
kohdentamisen käyttäjälle.

DoubleClick, Google Inc.

test_cookie

doubleclick.net

/

15 minuuttia

kaikki

Mainonta (matala
vaikutus)

Testaa Google Inc.:n DoubleClick-mainossovelluksen
puolesta, tukeeko käyttäjän selain evästeitä.

YouTube, Google Inc.

GPS

youtube.com

/

30 minuuttia

kaikki

Mainonta (matala
vaikutus)

Kullekin mobiililaitteelle annettava yksilöllinen tunniste,
jonka avulla sitä voidaan seurata GPS-sijainnin
perusteella.

YouTube, Google Inc.

PREF

youtube.com

/

10 vuotta

kaikki

Mainonta (matala
vaikutus)

Kullekin tietokoneelle annettava yksilöllinen tunniste,
jonka avulla Google voi seurata YouTube-videoita

YouTube, Google Inc.

VISITOR_INFO1_LI
VE

youtube.com

/

240 päivää

kaikki

Mainonta (matala
vaikutus)

Muistaa, pitääkö YouTuben videot toistaa uutta vai
vanhaa käyttöliittymää käyttäen.

Markkinointi, kohdistetut mainokset - 0 löytynyt
Näitä evästeitä käytetään selaustapojen- ja aktiviteetin seuraamiseen. Me käytämme tätä
informaatiota näyttääksemme sinulle kohdistettua/personalisoitua markkinointisisältöä.
Käyttämällä tämän kaltaisia evästeitä voimme kerätä henkilökohtaista informaatiota ja
käyttää sitä kohdistettuun mainontaan ja/tai jakaaksemme sitä ulkopuolisille samaan
tarkoitukseen.
Me emme käytä evästeitä tässä kategoriassa
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