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heidän pyynnöstään.
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Evästeet
Välttämättömät evästeet - 8 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

Nordea

DC

www.nordearaho
itus.fi

/

Istunto

kaikki

Käyntisi

Varmistaa tietojen yhteneväisyyden verkkosovelluksissa.

ASP.Net, Microsoft
Corporation

JSESSIONID

www.nordearaho
itus.fi

/

Istunto

kaikki

Käyntisi

Eväste joka luodaan vierailun alkaessa. Vierailun
tunniste varastoidaan selaimen muistiin ja lähetetään
jokaisen palvelinpyynnön yhteydessä, mikä auttaa
yhtenäisen kävijäkokemuksen toimittamisen
JSESSIONID-evästettä käyttäen.

Citrix Systems, Inc.

NSC_<i>*</i>

www.nordearaho
itus.fi

/

Istunto

HTTPS

Käyntisi

Varmistaa tietojen yhteneväisyyden verkkosovelluksissa.

Digital Control Room Ltd

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.

Nordea

test

nordearahoitus.fi

/

Istunto

kaikki

Käyntisi

This cookie is used by Nordea to test if the visitor's
browser supports cookies.

Tealium

utag_main

nordearahoitus.fi

/

1 vuosi

kaikki

Käyntisi

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

ASP.NET, Microsoft
Corporation

ASP.NET_SessionId

services.netwhee
ls.fi

/

Istunto

kaikki

Käyntisi

Vierailutunniste Microsoft:n ASP.NET alustan käyttöön.
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Suorituskyky & Toimintaevästeet - 7 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
Inc.

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
Inc.

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
Inc.

at_check

nordearahoitus.fi

/

Istunto

kaikki

Analytiikka

Eväste joka määrittää mitä sisältöä vierailijan tulisi
nähdä, ja auttaa Nordea tunnistamaan mikä sisältö on
olennaisinta vierailijalle.

Adobe Analytics, Adobe
Inc.

mbox

nordearahoitus.fi

/

2 tuntia

kaikki

Analytiikka

Eväste joka määrittää mitä sisältöä vierailijan tulisi
nähdä, ja auttaa Nordea tunnistamaan mikä sisältö on
olennaisinta vierailijalle.

Adobe Analytics, Adobe
Inc.

s_cc

nordearahoitus.fi

/

Istunto

kaikki

Analytiikka

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

Audience Manager,
Adobe Inc.

demdex

demdex.net

/

2 vuotta

HTTPS

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.

SiteCatalyst, Adobe Inc.

s_vi_bcx7Ehimx7Cx
7Echje

omtrdc.net

/

5 vuotta

HTTPS

Analytiikka

Tunnistaa vierailijan ainutlaatuisen tunnuksen
(aika-/päivämääräleiman) avulla SiteCatalyst Analytics
‑sovelluksen puolesta.
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Markkinointi, anonyymit evästeet sivujen seuraamiseen - 5 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

DoubleClick, Google LLC

test_cookie

doubleclick.net

/

15 minuuttia

HTTPS

Mainonta

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

Artifi Labs, Amla
Commerce

.Stackify.Rum

services.netwhee
ls.fi

/

Istunto

kaikki

Mainonta

Sulautettu sähköisen kaupankäynnin foorumi

YouTube, Google LLC

CONSENT

youtube.com

/

21 vuotta

kaikki

Mainonta

Indicates acceptance of YouTube's privacy review

YouTube, Google LLC

VISITOR_INFO1_LI
VE

youtube.com

/

240 päivää

HTTPS

Mainonta

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

YouTube, Google LLC

YSC

youtube.com

/

Istunto

HTTPS

Mainonta

Asettaa yksilöidyn tunnisteen käyttäjälle käyttäjän
katosessa YouTube-videota. Käytetään tilastojen
keräämiseen mitä videoita käyttäjä on nähnyt.
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Miten evästeitä hallitaan ja poistetaan
1. Markkinointi- ja/tai suorituskyky- ja toimintaevästeiden hallinnointi
2. Selaimen asetukset (mahdollisuus estää evästeet kokonaan)
Hallinnoi markkinointi- ja/tai suorituskyky- ja toimintaevästeitä
Voit hallita markkinointi- ja/tai suorituskyky- ja toimintaevästeet -ryhmään kuuluvia evästeitä
tämän sivun alareunassa olevassa evästepaneelissa. Suorituskyky- ja toimintaevästeitä sekä
markkinointievästeitä ei käytetä, jollet ole antanut suostumusta näiden evästeiden käyttöön.
Markkinointievästeet auttavat meitä parantamaan sivustomme käyttäjäkokemusta.
Esimerkiksi videoita ja podcasteja varten tarvitaan kolmansien osapuolten, kuten YouTuben
ja SoundCloudin, toimintoja ja evästeitä. Suorituskyky- ja toimintaevästeet auttavat meitä
ymmärtämään asiakkaidemme verkkokäyttäytymistä ja siten parantamaan ja personoimaan
asiakaskokemuksia verkossa.
Jollet anna suostumusta markkinointi- ja/tai suorituskyky- ja toimintaevästeiden käyttöön,
kaikki yhteydet vastaaviin työkaluihin ja niiden toiminnot estetään. Tämä tarkoittaa, ettet
pysty enää käyttämään videoita, podcasteja ja muuta vastaavaa kolmansien osapuolten
sisältöä. Emme myöskään pysty tarjoamaan sinulle räätälöityjä asiakaskokemuksia verkossa.
Sivun alareunassa olevasta evästepaneelista näet eri evästeryhmät ja niihin sisältyvät
evästeet. Jos päätät olla antamatta suostumusta markkinointi- ja/tai suorituskyky- ja
toimintaevästeiden käyttöön, voit antaa suostumuksesi myöhemmin evästepaneelissa.
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
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Firefox
Nämä linkit ovat ulkopuolisia sivuja, joita me emme voi kontrolloida – emme ota vastuuta
niiden sisällöstä.
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