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suhteessa EU:n tietosuojadirektiiviin. Se tarjoaa täydelliset tiedot kaikista evästeistä, jotka
raportoidaan "käytössä" oleviksi 2019-10-02.
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Evästeet
Välttämättömät evästeet - 10 löytynyt
Nämä evästeet ovat ratkaisevan tärkeitä tämän Nordean verkkosivun toiminnoille. Näitä
evästeitä tarvitaan esimerkiksi turvallisuustarkoituksiin ja tiettyjen toimintojen tueksi,
esimerkiksi kävijän mieltymysten (eli kielen tai valuutan) muistamiseen. Näin varmistetaan,
että tämä Nordean verkkosivu toimii halutulla tavalla.
Yritys

Evästeen nimi

Verkkotunnus

Polku

Voimassaolo

Protokolla

Tarkoitus

Kuvaus

Nordea

DC

www.nordearaho
itus.fi

/

Istunto

kaikki

Käyntisi

Varmistaa tietojen yhteneväisyyden verkkosovelluksissa.

Nordea

Failover

www.nordearaho
itus.fi

/

Istunto

kaikki

Käyntisi

Evästettä käytetään Nordean palvelinkeskuksen
valitsemiseen, jos jokin palvelinkeskuksista on poissa
käytöstä

Nordea

NS

www.nordearaho
itus.fi

/

Istunto

HTTPS

Käyntisi

Varmistaa tietojen yhteneväisyyden verkkosovelluksissa.

Digital Control Room
Limited

wscrCookieConsent

www.nordearaho
itus.fi

/

1 vuosi

kaikki

Käyntisi

Säilyttää evästeasetukset, eli onko käyttäjä hyväksynyt
evästeiden käytön. Ei sisällä tunnistettavia tietoja.

VMware, Inc

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

nordearahoitus.fi

/

Istunto

kaikki

Käyntisi

Eväste joka sisältää vierailutunnisteen, ja jota käytetään
erinäisten rajapintojen tunnistautumiseen. Eväste on
dynaaminen eli sitä ei voi päivittää, koska jokaisella
asiakkaalla on yksilöity eväste.

Tealium

utag_main

nordearahoitus.fi

/

1 vuosi

kaikki

Käyntisi

Eväste jota käytetään Nordean tag
manager-ohjelmistossa (Tealium). Tealium ei kerää
asiakkaan tietoja.

Digital Control Room
Limited

wscrCookieConsent

nordearahoitus.fi

/

1 vuosi

kaikki

Käyntisi

Säilyttää evästeasetukset, eli onko käyttäjä hyväksynyt
evästeiden käytön. Ei sisällä tunnistettavia tietoja.

Tealium

utag_main

netwheels.fi

/

1 vuosi

kaikki

Käyntisi

Eväste jota käytetään Nordean tag
manager-ohjelmistossa (Tealium). Tealium ei kerää
asiakkaan tietoja.

VMware, Inc

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

netwheels.fi

/a1rahoit
us/rahoit
us

Istunto

kaikki

Käyntisi

Eväste joka sisältää vierailutunnisteen, ja jota käytetään
erinäisten rajapintojen tunnistautumiseen. Eväste on
dynaaminen eli sitä ei voi päivittää, koska jokaisella
asiakkaalla on yksilöity eväste.

ASP.NET, Microsoft, Inc.

ASP.NET_SessionId

services.netwhee
ls.fi

/

Istunto

kaikki

Käyntisi

Vierailutunniste Microsoft:n ASP.NET alustan käyttöön.
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Suorituskyky & Toimintaevästeet - 8 löytynyt
Näitä evästeitä käytetään keräämään tietoa tämän Nordean verkkosivun käytöstä yleisellä
tasolla. Näiden evästeiden avulla voidaan optimoida Nordean verkkosivut sen perusteella,
miten kävijät käyttävät Nordean palveluja, esimerkiksi millä sivuilla käydään eniten tai mitä
tuotteita useimmat kävijät tarkastelevat.
Yritys

Evästeen nimi

Verkkotunnus

Polku

Voimassaolo

Protokolla

Tarkoitus

Kuvaus

Adobe Analytics, Adobe
Systems Incorporated

AMCVS_<i>*</i>Ado
beOrg

nordearahoitus.fi

/

Istunto

kaikki

Analytiikka

Vierailueväste, johon sisältyy Nordean
Adobe-organisaatiotunnus. Eväste tunnistaa vierailun
alkamisen, ja auttaa Adobea tunnistamaan liikenteen
Nordean verkkosivuilta.

Adobe Analytics, Adobe
Systems Incorporated

AMCV_<i>*</i>Adob
eOrg

nordearahoitus.fi

/

2 vuotta

kaikki

Analytiikka

Eväste jossa on Nordean Adobe-organisaatiotunnus.
Organisaatiotunnus auttaa Adobea tunnistamaan
liikenteen Nordean verkkosivuilta.

Adobe Analytics, Adobe
Systems Incorporated

s_cc

nordearahoitus.fi

/

Istunto

kaikki

Analytiikka

Adobe Analytics eväste, joka tunnistaa onko vierailija
sallinut evästeiden käytön selaimessaan.

Audience Manager,
Adobe Systems
Incorporated

demdex

demdex.net

/

2 vuotta

kaikki

Analytiikka

Kerää yksilöimättömiä tilastotietoja verailuista Nordean
verkkosivuille. Sisältää Adobe Analyticsin käyttämän
tunnisteen, joka tunnistaa sivuille palaavat käyttäjät ja
mahdollistaa yksilöllisen sisällön toimittamisen ja
yleisöjen rakentamisen.

Adobe Analytics, Adobe
Systems Incorporated

AMCVS_<i>*</i>Ado
beOrg

netwheels.fi

/

Istunto

kaikki

Analytiikka

Vierailueväste, johon sisältyy Nordean
Adobe-organisaatiotunnus. Eväste tunnistaa vierailun
alkamisen, ja auttaa Adobea tunnistamaan liikenteen
Nordean verkkosivuilta.

Adobe Analytics, Adobe
Systems Incorporated

AMCV_<i>*</i>Adob
eOrg

netwheels.fi

/

2 vuotta

kaikki

Analytiikka

Eväste jossa on Nordean Adobe-organisaatiotunnus.
Organisaatiotunnus auttaa Adobea tunnistamaan
liikenteen Nordean verkkosivuilta.

Adobe Experience Cloud,
Adobe Systems
Incorporated

TEST_AMCV_COO
KIE

netwheels.fi

/

2 vuotta

kaikki

Analytiikka

Eväste jolla seurataan Adoben tunnistuspalvelun (Adobe
Experience Cloud ID service) onnistunutta käyttöä
VisitorAPI.js-kirjaston avulla. Sisältää tilapäisen arvon
”T”, joka poistetaan kun tunnistus on onnistunut.

Adobe Analytics, Adobe
Systems Incorporated

s_cc

netwheels.fi

/

Istunto

kaikki

Analytiikka

Adobe Analytics eväste, joka tunnistaa onko vierailija
sallinut evästeiden käytön selaimessaan.
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Markkinointi, anonyymit evästeet sivujen seuraamiseen - 6 löytynyt
Näillä evästeillä mahdollistetaan kolmansien osapuolten toiminnot, kuten videot, podcastit ja
sosiaalisen median ominaisuudet. Lisäksi Nordea voi näiden evästeiden avulla käyttää
räätälöityä mainontaa kolmansien osapuolten medioissa.
Yritys

Evästeen nimi

Verkkotunnus

Polku

Voimassaolo

Protokolla

Tarkoitus

Kuvaus

DoubleClick, Google Inc.

IDE

doubleclick.net

/

2 vuotta

kaikki

Mainonta (matala
vaikutus)

Hallinnoi Googlen DoubleClick-mainoksia ja seuraa
mitkä mainokset käyttäjä on nähnyt. Mahdollistaa myös
mainosten tehokkuuden seurannan ja kohdentamisen
käyttäjälle.

DoubleClick, Google Inc.

test_cookie

doubleclick.net

/

15 minuuttia

kaikki

Mainonta (matala
vaikutus)

Säilyttää evästeasetukset, eli onko käyttäjä hyväksynyt
evästeiden käytön Googlen Doubleclick-palvelua varten.
Ei sisällä tunnistettavia tietoja.

YouTube, Google Inc.

GPS

youtube.com

/

30 minuuttia

kaikki

Mainonta (matala
vaikutus)

Yksilöllinen tunniste joka mahdollistaa mobiililaitteen
sijainnin seurannan.

YouTube, Google Inc.

PREF

youtube.com

/

10 vuotta

kaikki

Mainonta (matala
vaikutus)

Googlen asettama eväste joka seuraa
YouTube-videoiden käyttöä eri sivuilla.

YouTube, Google Inc.

VISITOR_INFO1_LI
VE

youtube.com

/

240 päivää

kaikki

Mainonta (matala
vaikutus)

YouTuben asettama eväste joka hallinnoi käyttäjän
valitsemia YouTube-asetuksia. Määrittää näkyykö
käyttäjälle vanha vai uusi YouTube-käyttöliittymä.

YouTube, Google Inc.

YSC

youtube.com

/

Istunto

kaikki

Mainonta (matala
vaikutus)

Asettaa yksilöidyn tunnisteen käyttäjälle käyttäjän
katosessa YouTube-videota. Käytetään tilastojen
keräämiseen mitä videoita käyttäjä on nähnyt.
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Hallinnoi evästeitäsi
Voit hallita tämän Nordean sivuston evästeitä kahdella tavalla:
1. Markkinointievästeiden esto.
2. Selaimen asetukset (mahdollisuus estää evästeet kokonaan).
Markkinointievästeiden esto:
Voit hallita markkinointi-evästeryhmään kuuluvia evästeitä tämän sivun alareunassa olevassa
evästepaneelissa. Markkinointievästeet ovat oletusarvoisesti opt-in-evästeitä, jotka
parantavat sivustomme käyttäjäkokemusta. Esimerkiksi videoita ja podcasteja varten
tarvitaan kolmansien osapuolten, kuten YouTuben ja SoundCloudin, toimintoja ja evästeitä.
Markkinointievästeiden estäminen estää kaikki yhteydet vastaaviin työkaluihin ja niiden
toiminnot. Toisin sanoen käyttäjä ei enää hyödy näiden työkalujen toiminnoista. Sivun
alareunassa olevasta evästepaneelista näet eri evästeryhmät ja niihin sisältyvät evästeet. Jos
olet estänyt markkinointievästeet, voit valita ne uudelleen tämän sivun alareunassa olevasta
evästepaneelista.
Selaimen asetukset (mahdollisuus estää evästeet kokonaan):
Voit valita selaimesi asetuksista, hyväksytkö evästeiden käytön. Jos et hyväksy evästeiden
käyttöä, voit käyttää Nordean verkkosivustoa ja osaa palveluista, mutta tämä valinta voi
rajoittaa merkittävästi sivuston ja palveluiden toiminnallisuutta.
Huomaathan, että evästeiden rajoittaminen voi vaikuttaa verkkosivun toimivuuteen. Monet
verkkosivujen interaktiiviset toiminnot riippuvat evästeistä ja niiden sammuttaminen tai
estäminen voi estää näitä palveluita toimimasta tai tehdä niistä hyödyttömiä.
Eri verkkoselaimet voivat käyttää eri tapoja evästeiden hallinnoimiseen. Seuraathan alla
olevia, suoraan verkkoselaimen valmistajalta tulevia ohjeita konfiguroidaksesi selaimesi
asetukset.
Microsoft Internet Explorer (IE)
Google Chrome
Safari
Firefox
Nämä linkit ovat ulkopuolisia sivuja, joita me emme voi kontrolloida – emme ota vastuuta
niiden sisällöstä.
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