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Tämän asiakirjan tarkoitus on tukea "VISA EUROPE"-yrityksen suostumuksen hallintaa
suhteessa EU:n tietosuojadirektiiviin. Se tarjoaa täydelliset tiedot kaikista evästeistä, jotka
raportoidaan "käytössä" oleviksi 2018-05-07.
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 "VISA EUROPE"-yrityksen omistuksessa. Se täytyy palauttaa
heidän pyynnöstään.

© Digital Control Room Limited

Evästeet
Välttämättömät evästeet - 2 löytynyt
Nämä evästeet ovat tärkeitä verkkosivun perustoiminnoille ja sen tärkeille ominaisuuksille
kuten ostoskoreille sekä teknisille toiminnoille, jotka varmistavat sivun toimivan odotustesi
mukaisesti.
Yritys

Evästeen nimi

Verkkotunnus

Polku

Voimassaolo

Protokolla

Tarkoitus

Kuvaus

ASP.NET, Microsoft, Inc.

ASP.NET_SessionId

www.visa.fi

/

Istunto

kaikki

Käyntisi

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

Digital Control Room
Limited

wscrCookieConsent

visa.fi

/

1 vuosi

kaikki

Käyntisi

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

Sivukokemus evästeet - 1 löytynyt
Näitä evästeitä käytetään sivukokemuksesi tukemiseen ja ne sisältävät käyttäjän valitsemat
vaihtoehdot, sivunavigoinnin jne. Yleisesti ottaen nämä evästeet eivät kerää henkilökohtaisia
tietoja.
Yritys

Evästeen nimi

Verkkotunnus

Polku

Voimassaolo

Protokolla

Tarkoitus

Kuvaus

building Box Limited

bbox*

www.visa.fi

/

Istunto

kaikki

Navigointi

Stores information used to enhance your site experience
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Suorituskyky &amp; Toimintaevästeet - 8 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

SlideShare Inc.

ServerID

www.visa.fi

/

Istunto

kaikki

Suorituskyky /
Tietoverkosto

Improve website performance and reliability by
balancing load between servers operated by SlideShare.

Google Analytics, Google
Inc.

__utma

visa.fi

/

2 vuotta

kaikki

Analytiikka

Collects data such as number of times a visitor has been
to the site, when their first visit was, and when their last
visit occurred. This information is used by Google
Analytics.

Google Analytics, Google
Inc.

__utmb

visa.fi

/

30 minuuttia

kaikki

Analytiikka

Takes a timestamp of the exact moment in time when a
visitor enters the site. Used by Google Analytics to
calculate how long a website visit takes.

Google Analytics, Google
Inc.

__utmc

visa.fi

/

Istunto

kaikki

Analytiikka

Takes a timestamp of the exact moment in time when a
visitor leaves the site. Used by Google Analytics to
calculate how long a website visit takes.

Google Analytics, Google
Inc.

__utmt*

visa.fi

/

10 minuuttia

kaikki

Analytiikka

Used to throttle the requests to Google Analytics.

Google Analytics, Google
Inc.

__utmz

visa.fi

/

6 kuukautta

kaikki

Analytiikka

Collects data about where the visitor came from, what
search engine was used, what link was clicked on, what
keywords used, and where in the world the site was
accessed from. Used by Google Analytics.

Amazon Web Services,
Amazon.com, Inc.

AWSELB

tag.crsspxl.com

/

1 tunti

kaikki

Käyntisi

Used by Elastic Load Balancing from Amazon Web
Services to effectively balance load on the servers.

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 - 56 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

ShareThis, ShareThis
Inc.

__unam

visa.fi

/

8 kuukautta, 3
viikkoa

kaikki

Sosiaalinen
tietoverkosto
(matala vaikutus)

Stores a "click-stream" for each website visitor, including
the pages viewed and the time on each of the pages.
Used by social networking platform ShareThis Inc. which
offers online services and applications that allow users
to share content on the Web more easily.

AppNexus Inc.

sess

adnxs.com

/

1 päivä

kaikki

Mainonta (matala
vaikutus)

Tutkii, hyväksyvätkö selaimen asetukset
AppNexus-mainosverkoston evästeet.

The Trade Desk

TDCPM

adsrvr.org

/

1 vuosi

kaikki

Mainonta (matala
vaikutus)

Used by advertising company The Trade Desk in
tracking web browsing behaviour.

The Trade Desk

TDID

adsrvr.org

/

1 vuosi

kaikki

Mainonta (matala
vaikutus)

Used by advertising company The Trade Desk in
tracking web browsing behaviour.

Aggregate Knowledge,
Neustar, Inc.

ab

agkn.com

/

1 vuosi

kaikki

Mainonta
(korkea vaikutus)

Used for analytics and online behavioral advertising
purposes including real time targeting and consumer
profiling functionality on advertisers’ and publishers’
websites.

Blue Kai Inc.

bkdc

bluekai.com

/

1 kuukausi

kaikki

Mainonta (matala
vaikutus)

Collects data such as browser information, IP address,
search history, clickstream data. Used by BlueKai, Inc.
which is an Ad network / Retargeter Technology
provider enabling advertisers to target an advertisement
to a user who has visited their website or interacted with
a different advertisement in the past. Aggregate data is
shared with 3rd parties.

Blue Kai Inc.

bku

bluekai.com

/

180 päivää

kaikki

Mainonta (matala
vaikutus)

Collects data such as browser information, IP address,
search history, clickstream data. Used by BlueKai, Inc.
which is an Ad network / Retargeter Technology
provider enabling advertisers to target an advertisement
to a user who has visited their website or interacted with
a different advertisement in the past. Aggregate data is
shared with 3rd parties.

Vielä suorittamatta

iuuid

company-target.c
om

/

2 vuotta

kaikki

Arvioitavana

Tätä evästettä tarkastellaan parhaillaan ja sen tarkoitus
määritellään. Tämä kuvaus päivitetään sen jälkeen.
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Vielä suorittamatta

uid

crsspxl.com

/

60 päivää

kaikki

Arvioitavana

Tätä evästettä tarkastellaan parhaillaan ja sen tarkoitus
määritellään. Tämä kuvaus päivitetään sen jälkeen.

Vielä suorittamatta

uuid

crsspxl.com

/

60 päivää

kaikki

Arvioitavana

Tätä evästettä tarkastellaan parhaillaan ja sen tarkoitus
määritellään. Tämä kuvaus päivitetään sen jälkeen.

Lotame Solutions Inc.

_cc_aud

crwdcntrl.net

/

270 päivää

kaikki

Mainonta (matala
vaikutus)

Collects data such as date and time a user visited a
website, browser information, IP address, age and
gender, and monitors user behaviour. Data management
platform by Lotame Solutions, Inc. uses this information
to group users by factors such as demographic and
location, and allows publishers, marketers and agencies
to organize and understand their audience in order to
provide targeted online advertising.

Lotame Solutions Inc.

_cc_cc

crwdcntrl.net

/

Istunto

kaikki

Mainonta (matala
vaikutus)

Collects data such as date and time a user visited a
website, browser information, IP address, age and
gender, and monitors user behaviour. Data management
platform by Lotame Solutions, Inc. uses this information
to group users by factors such as demographic and
location, and allows publishers, marketers and agencies
to organize and understand their audience in order to
provide targeted online advertising.

Lotame Solutions Inc.

_cc_dc

crwdcntrl.net

/

270 päivää

kaikki

Mainonta (matala
vaikutus)

Collects data such as date and time a user visited a
website, browser information, IP address, age and
gender, and monitors user behaviour. Data management
platform by Lotame Solutions, Inc. uses this information
to group users by factors such as demographic and
location, and allows publishers, marketers and agencies
to organize and understand their audience in order to
provide targeted online advertising.

Lotame Solutions Inc.

_cc_id

crwdcntrl.net

/

270 päivää

kaikki

Mainonta (matala
vaikutus)

Collects data such as date and time a user visited a
website, browser information, IP address, age and
gender, and monitors user behaviour. Data management
platform by Lotame Solutions, Inc. uses this information
to group users by factors such as demographic and
location, and allows publishers, marketers and agencies
to organize and understand their audience in order to
provide targeted online advertising.

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.
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DoubleClick, Google Inc.

test_cookie

doubleclick.net

/

15 minuuttia

kaikki

Mainonta (matala
vaikutus)

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

eXelate

EE

exelator.com

/

4 kuukautta

kaikki

Mainonta (matala
vaikutus)

Collects anonymous data about a user’s website visit
such as number of visits, average time spent, pages
viewed, navigation history through the website, and
other statistics. Used by eXelate who aggregate and
analyse the data to provide online ad targeting services
for online advertisers.

eXelate

ud

exelator.com

/

120 päivää

kaikki

Mainonta (matala
vaikutus)

Collects anonymous data about a user’s website visit
such as number of visits, average time spent, pages
viewed, navigation history through the website, and
other statistics. Used by eXelate who aggregate and
analyse the data to provide online ad targeting services
for online advertisers.

Eyeota Limited

mako_uid

eyeota.net

/

1 vuosi

kaikki

Mainonta (matala
vaikutus)

Used by Eyeota that helps publishers maximize their
audience data revenues, and empowers advertisers to
target the exact audience they want. Eyeota claims to
have 1 Billion Unique Global Proﬁles.

Facebook, Inc.

fr

facebook.com

/

3 kuukautta

kaikki

Sosiaalinen
tietoverkosto
(matala vaikutus)

Used by Facebook to deliver a series of advertisement
products such as real-time bidding from third party
advertisers.

Vielä suorittamatta

fifid

fiftyt.com

/

1 vuosi

kaikki

Arvioitavana

Tätä evästettä tarkastellaan parhaillaan ja sen tarkoitus
määritellään. Tämä kuvaus päivitetään sen jälkeen.

Affectv Ltd

ck

go.affec.tv

/

5 vuotta

kaikki

Sosiaalinen
tietoverkosto
(matala vaikutus)

Tätä evästettä käyttää sosiaaliseen kohdistamiseen
erikoistunut Affectv Ltd, joka tekee yhteistyötä satojen
verkkosivustojen ja sosiaalisen median sivustojen
kanssa kansainvälisesti, jotta käyttäjille näytetään
mainoksia ja videomainoksia heidän selailutapojensa
mukaisesti. Tavoitteena on, että käyttäjille näytetään
heille entistä paremmin suunnattuja mainoksia ja
videomainoksia.

Affectv Ltd

oo

go.affec.tv

/

5 vuotta

kaikki

Sosiaalinen
tietoverkosto
(matala vaikutus)

Tätä evästettä käyttää sosiaaliseen kohdistamiseen
erikoistunut Affectv Ltd, joka tekee yhteistyötä satojen
verkkosivustojen ja sosiaalisen median sivustojen
kanssa kansainvälisesti, jotta käyttäjille näytetään
mainoksia ja videomainoksia heidän selailutapojensa
mukaisesti. Tavoitteena on, että käyttäjille näytetään
heille entistä paremmin suunnattuja mainoksia ja
videomainoksia.
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Affectv Ltd

pt

go.affec.tv

/

1 kuukausi

kaikki

Sosiaalinen
tietoverkosto
(matala vaikutus)

Tätä evästettä käyttää sosiaaliseen kohdistamiseen
erikoistunut Affectv Ltd, joka tekee yhteistyötä satojen
verkkosivustojen ja sosiaalisen median sivustojen
kanssa kansainvälisesti, jotta käyttäjille näytetään
mainoksia ja videomainoksia heidän selailutapojensa
mukaisesti. Tavoitteena on, että käyttäjille näytetään
heille entistä paremmin suunnattuja mainoksia ja
videomainoksia.

RUN

RUN_ID

match.rundsp.co
m

/

2 kuukautta, 30
päivää

kaikki

Mainonta (matala
vaikutus)

Tätä evästettä tarkastellaan parhaillaan ja sen tarkoitus
määritellään. Tämä kuvaus päivitetään sen jälkeen.

MediaMath Inc

uuid

mathtag.com

/

1 vuosi

kaikki

Mainonta (matala
vaikutus)

MediaMath offer a targeted marketing service.

MediaMath Inc

uuidc

mathtag.com

/

1 vuosi

kaikki

Mainonta (matala
vaikutus)

MediaMath offer a targeted marketing service.

Vielä suorittamatta

pi

ml314.com

/

10 vuotta

kaikki

Arvioitavana

Tätä evästettä tarkastellaan parhaillaan ja sen tarkoitus
määritellään. Tämä kuvaus päivitetään sen jälkeen.

Vielä suorittamatta

u

ml314.com

/

1 minuutti

kaikki

Arvioitavana

Tätä evästettä tarkastellaan parhaillaan ja sen tarkoitus
määritellään. Tämä kuvaus päivitetään sen jälkeen.

Media Innovation Group,
LLC

id

mookie1.com

/

1 vuosi, 1
kuukausi

kaikki

Mainonta (matala
vaikutus)

Used by the Mookie advertising platform for re-targeting,
optimisation, reporting and attribution of online adverts.

Media Innovation Group,
LLC

mdata

mookie1.com

/

1 vuosi, 1
kuukausi

kaikki

Mainonta (matala
vaikutus)

Used by the Mookie advertising platform for re-targeting,
optimisation, reporting and attribution of online adverts.

Vielä suorittamatta

cookie

onaudience.com

/

1 vuosi

kaikki

Arvioitavana

Tätä evästettä tarkastellaan parhaillaan ja sen tarkoitus
määritellään. Tämä kuvaus päivitetään sen jälkeen.

Vielä suorittamatta

done_redirects1

onaudience.com

/

2 viikkoa

kaikki

Arvioitavana

Tätä evästettä tarkastellaan parhaillaan ja sen tarkoitus
määritellään. Tämä kuvaus päivitetään sen jälkeen.

Vielä suorittamatta

ONPLFTRH

ps.eyeota.net

/

Istunto

kaikki

Arvioitavana

Tätä evästettä tarkastellaan parhaillaan ja sen tarkoitus
määritellään. Tämä kuvaus päivitetään sen jälkeen.

Rocket Fuel, Inc.

eud

rfihub.com

/

2 vuotta, 5
kuukautta

kaikki

Mainonta (matala
vaikutus)

Collects anonymous user data on behalf of Advertising
platform Rocket Fuel, Inc.. Information such as which
ads have been shown and on which pages, whether the
user clicked them, IP address, whether the user
purchased an item from a partner of Rocket Fuel, Inc..
This information is used with proprietary technology to
target audiences and deliver personalized ads.
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Rocket Fuel, Inc.

euds

rfihub.com

/

Istunto

kaikki

Mainonta (matala
vaikutus)

Collects anonymous user data on behalf of Advertising
platform Rocket Fuel, Inc.. Information such as which
ads have been shown and on which pages, whether the
user clicked them, IP address, whether the user
purchased an item from a partner of Rocket Fuel, Inc..
This information is used with proprietary technology to
target audiences and deliver personalized ads.

Rocket Fuel, Inc.

rud

rfihub.com

/

2 vuotta, 5
kuukautta

kaikki

Mainonta (matala
vaikutus)

Collects anonymous user data on behalf of Advertising
platform Rocket Fuel, Inc.. Information such as which
ads have been shown and on which pages, whether the
user clicked them, IP address, whether the user
purchased an item from a partner of Rocket Fuel, Inc..
This information is used with proprietary technology to
target audiences and deliver personalized ads.

Rocket Fuel, Inc.

ruds

rfihub.com

/

Istunto

kaikki

Mainonta (matala
vaikutus)

Collects anonymous user data on behalf of Advertising
platform Rocket Fuel, Inc.. Information such as which
ads have been shown and on which pages, whether the
user clicked them, IP address, whether the user
purchased an item from a partner of Rocket Fuel, Inc..
This information is used with proprietary technology to
target audiences and deliver personalized ads.

LiveRamp, Inc.

ck1

rlcdn.com

/

6 kuukautta

kaikki

Mainonta (matala
vaikutus)

Collects anonymous data relating to browsing
navigation. Used by advertising platform LiveRamp who
work with online partners to build advertisements for
their website visitors and with publishers to display
personalized advertisements.

LiveRamp, Inc.

drtn1*

rlcdn.com

/

180 päivää

kaikki

Mainonta (matala
vaikutus)

Collects anonymous data relating to browsing
navigation. Used by advertising platform LiveRamp who
work with online partners to build advertisements for
their website visitors and with publishers to display
personalized advertisements.

LiveRamp, Inc.

rlas3

rlcdn.com

/

6 kuukautta

kaikki

Mainonta (matala
vaikutus)

Collects anonymous data relating to browsing
navigation. Used by advertising platform LiveRamp who
work with online partners to build advertisements for
their website visitors and with publishers to display
personalized advertisements.

LiveRamp, Inc.

rtn1-z

rlcdn.com

/

6 kuukautta

kaikki

Mainonta (matala
vaikutus)

Collects anonymous data relating to browsing
navigation. Used by advertising platform LiveRamp who
work with online partners to build advertisements for
their website visitors and with publishers to display
personalized advertisements.
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Vielä suorittamatta

SDDAN

sddan.com

/

1 vuosi

kaikki

Arvioitavana

Tätä evästettä tarkastellaan parhaillaan ja sen tarkoitus
määritellään. Tämä kuvaus päivitetään sen jälkeen.

Vielä suorittamatta

ler

sddan.com

/

2 tuntia

kaikki

Arvioitavana

Tätä evästettä tarkastellaan parhaillaan ja sen tarkoitus
määritellään. Tämä kuvaus päivitetään sen jälkeen.

Vielä suorittamatta

map_google

sddan.com

/

2 viikkoa, 1 päivä

kaikki

Arvioitavana

Tätä evästettä tarkastellaan parhaillaan ja sen tarkoitus
määritellään. Tämä kuvaus päivitetään sen jälkeen.

Vielä suorittamatta

mregen

sddan.com

/

2 viikkoa, 1 päivä

kaikki

Arvioitavana

Tätä evästettä tarkastellaan parhaillaan ja sen tarkoitus
määritellään. Tämä kuvaus päivitetään sen jälkeen.

Vielä suorittamatta

newu

sddan.com

/

20 minuuttia

kaikki

Arvioitavana

Tätä evästettä tarkastellaan parhaillaan ja sen tarkoitus
määritellään. Tämä kuvaus päivitetään sen jälkeen.

ShareThis Inc.

pxcelPage_c010

t.sharethis.com

/

Istunto

kaikki

Sosiaalinen
tietoverkosto
(korkea vaikutus)

Gives a more personalised sharing experience, allowing
you to share contents of the website on your favourite
social network, for example Facebook.

Weborama

wam-sync

weborama.com

/

1 viikkoa

kaikki

Analytiikka

Used by the advertising platform Weborama to
determine the visitor's interests based on pages visits,
content clicked and other actions on the website.

Weborama

wui

weborama.com

/

90 päivää

kaikki

Analytiikka

Used by the advertising platform Weborama to
determine the visitor's interests based on pages visits,
content clicked and other actions on the website.

Weborama

AFFICHE_W

weborama.fr

/

3 kuukautta

kaikki

Analytiikka

Used by the advertising platform Weborama to
determine the visitor's interests based on pages visits,
content clicked and other actions on the website.

Vielä suorittamatta

json

www.entitytag.co.
uk

/

2 vuotta

kaikki

Arvioitavana

Tätä evästettä tarkastellaan parhaillaan ja sen tarkoitus
määritellään. Tämä kuvaus päivitetään sen jälkeen.

www.facebook.c
om

/tr

Istunto

kaikki

Sosiaalinen
tietoverkosto
(matala vaikutus)

Used by Facebook to deliver a series of advertisement
products such as real-time bidding from third party
advertisers.

Facebook, Inc.

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.
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Markkinointi, kohdistetut mainostusevästeet - 10 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. Kaikki näiden evästeiden seuraama ja tallentama aktiviteetti voidaan jakaa
ulkopuolisille osapuolille.
Yritys

Evästeen nimi

Verkkotunnus

Polku

Voimassaolo

Protokolla

Tarkoitus

Kuvaus

Aggregate Knowledge,
Neustar, Inc.

u

agkn.com

/

2 vuotta

kaikki

Mainonta
(korkea vaikutus)

Used for analytics and online behavioral advertising
purposes including real time targeting and consumer
profiling functionality on advertisers’ and publishers’
websites.

Whois Privacy Protection
Service, Inc.

cid_*

ctnsnet.com

/

1 vuosi

kaikki

Mainonta
(korkea vaikutus)

Collects unidentifiable data to an unidentifiable company
for unknown purposes. The companys identity is
guarded by Whois Privacy Protection Service, Inc.

Whois Privacy Protection
Service, Inc.

opt

ctnsnet.com

/

1 vuosi

kaikki

Mainonta
(korkea vaikutus)

Collects unidentifiable data to an unidentifiable company
for unknown purposes. The companys identity is
guarded by Whois Privacy Protection Service, Inc.

Datalogix Inc.

na_id

nexac.com

/e/sr/a-1
625/s-33
00

2 vuotta

kaikki

Mainonta
(korkea vaikutus)

Collects data such as retail information, clickstream data
that is analysed by Datalogix Inc. and combined with
psychographics, demographics, and geography. The
data is focused and personalized for individual
marketers to acquire and maintain new customer
relationships, and optimize purchasing.

Datalogix Inc.

na_tc

nexac.com

/e/sr/a-1
625/s-33
00

1 kuukausi

kaikki

Mainonta
(korkea vaikutus)

Collects data such as retail information, clickstream data
that is analysed by Datalogix Inc. and combined with
psychographics, demographics, and geography. The
data is focused and personalized for individual
marketers to acquire and maintain new customer
relationships, and optimize purchasing.

AddThis, LLC

SEUNCY

semasio.net

/

6 kuukautta

kaikki

Sosiaalinen
tietoverkosto
(korkea vaikutus)

Used by the AddThis sharing functionality.

ShareThis Inc.

__stid

sharethis.com

/

1 vuosi

kaikki

Sosiaalinen
tietoverkosto
(korkea vaikutus)

Stores a unique ID for each website visitor. Used by
social networking platform ShareThis Inc. which offers
online services and applications that allow users to
share content on the Web more easily.
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Tapad

TapAd_DID

tapad.com

/

60 päivää

kaikki

Mainonta
(korkea vaikutus)

Used to determine which devices are related to each
other and related to a user, building a unified
cross-device view of the consumer.

Tapad

TapAd_TS

tapad.com

/

60 päivää

kaikki

Mainonta
(korkea vaikutus)

Used to determine which devices are related to each
other and related to a user, building a unified
cross-device view of the consumer.

Tapad

TapAd_TTD_SYNC

tapad.com

/

2 kuukautta

kaikki

Mainonta
(korkea vaikutus)

Used to determine which devices are related to each
other and related to a user, building a unified
cross-device view of the consumer.
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