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Discovery Networks Finland Oy ja/tai sen tytär- ja kumppanuusyhtiöt (”Discovery”, ”me”, ”meille” jne.)
yhdessä mainontakumppaniemme ja palveluntarjoajiemme kanssa käyttävät evästeitä ja vastaavia
tekniikoita verkkosivustoillamme sekä mobiili- ja yhdistetyissä televisiosovelluksissa (yhdessä
”palvelut”).  Tämä eväste- ja seurantatekniikkailmoitus on osa sitoumustamme kertoa sinulle, kuinka
sinua koskevia tietoja kerätään, käytetään ja jaetaan, kun olet vuorovaikutuksessa palveluiden kanssa. 
Tämä eväste- ja seurantatekniikkailmoitus sisältää lisätietoja seuraavista:

1. TIETOA PALVELUISSA KÄYTETYISTÄ EVÄSTEISTÄ JA MUISTA SEURANTATEKNIIKOISTA
2. KUINKA KÄYTÄMME EVÄSTEITÄ JA MUITA SEURANTATEKNIIKOITA
3. KUINKA MAINONTAKUMPPANIMME KÄYTTÄVÄT SEURANTATEKNIIKOITA
4. VALINTASI (EVÄSTEIDEN HALLINTA JA NIISTÄ KIELTÄYTYMINEN)
5. MITEN OTTAA MEIHIN YHTEYTTÄ

1. TIETOA PALVELUISSA KÄYTETYISTÄ EVÄSTEISTÄ JA MUISTA SEURANTATEKNIIKOISTA

Monien muiden yritysten lailla myös me käytämme seurantatekniikoita palveluissamme.  Alla on
muutamia esimerkkejä seurantatekniikoiden tyypeistä, joita saatetaan käyttää riippuen siitä, kuinka avaat
palvelut ja olet vuorovaikutuksessa niiden kanssa.

Verkkoselainevästeet Eväste on tiedosto, joka tallennetaan tietokoneelle, kun sitä käytetään
palveluissa käymiseen.  Evästeet sisältävät yleensä verkkoselaimeesi liittyviä
tietoja, kuten sivustoasetuksia, kirjautumistietoja tai käyttäjätunnuksen.
 Näiden tietojen avulla verkkopalvelut tunnistavat sinut, kun olet
vuorovaikutuksessa palvelun kanssa tai palaat palveluun.

”Ensimmäisen osapuolen evästeet” ovat evästeitä, jotka asettaa se toimialue,
jolla vierailet. Kun vierailet verkkosivustoilla Discovery-sivustojen verkostossa,
tarjoamme evästeitä, jotka on asetettu vierailemiesi sivustojen
verkkotunnuksille ja Discovery-verkkotunnuksille.

”Kolmannen osapuolen evästeet” ovat evästeitä, joita
mainontakumppanimme, mainontaverkostomme ja
analytiikkapalveluntarjoajamme tarjoavat, kun olet vuorovaikutuksessa
sivustojen kanssa.

”Istuntoevästeitä” säilytetään vierailusi ajan.

”Pysyvät evästeet” säilyvät tietokoneella myös palvelusta poistumisen
jälkeen, ja niitä voidaan säilyttää viikkoja tai jopa vuosia.

https://corporate.discovery.com/tracking-technologies-notice/#howweuse
https://corporate.discovery.com/tracking-technologies-notice/#adpartners
https://corporate.discovery.com/tracking-technologies-notice/#yourchoices
https://corporate.discovery.com/tracking-technologies-notice/#contactus


Jotkin käyttämistämme evästeistä saattavat olla flash-evästeitä eli
pikaevästeitä.  Flash-eväste on tiedosto, joka asetetaan tietokoneelle Adobe
Flash -liitännäisen kautta, joka voi olla sisäänrakennettu tai jonka voit ladata
tietokoneellesi.  Näitä evästeitä ei ehkä poisteta, kun evästeet poistetaan tai
poistetaan käytöstä normaalien selainasetusten kautta.  Katso alta kohdasta
”Valintasi” tietoja flash-evästeiden poistamisesta tai käytöstä poistamisesta.

Seurantatekniikat Palvelut voivat sisältää verkkojäljitteitä/GIF-kuvia, pikseleitä, sivutunnisteita,
upotettuja komentosarjoja ja muita seurantatekniikoita.  Nämä tekniikat
koostuvat pienistä läpinäkyvistä kuvatiedostoista tai muista
verkko-ohjelmointikoodeista, jotka tallentavat, kuinka olet
vuorovaikutuksessa palveluiden kanssa.   Niitä käytetään usein yhdessä
selainevästeiden tai muiden laitteeseesi liittyvien tunnisteiden kanssa.

Laitetunnisteet Saatamme kerätä IP-osoitteesi tai muun yksilöllisen tunnisteen siltä laitteelta,
jolla käytät Internetiä tai palvelua.

Mobiilimainontatunnisteet Me ja kolmannen osapuolen palveluntarjoajamme saatamme saada
laitteellesi määritetyn mainontatunnisteen, jos käytät palveluita
mobiilisovelluksen kautta.

Laitteiden välinen
seuranta

Jos käytät eri laitteita (kuten kotitietokonettasi, kannettavaa tietokonettasi,
mobiililaitettasi, yhdistettyä televisiota ja/tai muuta älylaitetta)
palveluidemme käyttämiseksi, saatamme yhdistää sinut kuhunkin laitteeseesi
deterministisillä (kuten kirjautumalla sisään tilille tai palveluun useilla
laitteilla) tai todennäköisyysperusteisilla (kuten tekemällä kohtuullisia
johtopäätöksiä keräämällä käyttämiesi laitteiden ei-henkilökohtaisia tietoja)
sormenjälkitekniikoilla.

Tarkat sijaintitiedot Jos käytät jotakin mobiilisovelluksistamme, sinulle saatetaan antaa
mahdollisuus jakaa tietoja tarkasta sijainnistasi kanssamme. Jos suostut,
saatamme kerätä tarkempia sijaintitietoja, jotka annetaan mobiililaitteesi
GPS-toiminnon kautta. Käytämme näitä tietoja esittääksemme sinulle
merkityksellistä tietoa ja mainontaa sen perusteella, missä olet.

2. KUINKA KÄYTÄMME EVÄSTEITÄ JA MUITA SEURANTATEKNIIKOITA



Kun olet vuorovaikutuksessa palveluiden kanssa, me ja kolmannet osapuolet saatamme käyttää evästeitä
ja seurantatekniikoita monista eri syistä, kuten alla on tarkemmin kuvattu.

Yleensä Käytämme evästeitä ja muita seurantatekniikoita tallentaaksemme
mieltymyksesi, seurataksemme palvelujemme käyttöä ja altistumistasi
verkkomainoksillemme, valvoaksemme liikennettä verkkosivullamme,
parantaaksemme palveluita, tehdäksemme palveluista helppokäyttöisempiä,
mukaan lukien asetustesi muistaminen, ja tehdäksemme palveluista sinulle
merkityksellisempiä.

Välttämättömät evästeetVälttämättömät evästeet (ja vastaavat tekniikat) ovat välttämättömiä, jotta
digitaaliset palvelumme toimivat moitteettomasti ja pysyvät turvattuina.
Saatamme esimerkiksi käyttää välttämättömiä evästeitä sisäänkirjautumiseen,
lomakkeiden täyttämiseen tai palveluiden muiden ominaisuuksien ja
toimintojen käyttöönottoon. Välttämättömiä evästeitä käytetään myös
palvelun suorituskyvyn seurantaan, jotta voimme varmistaa, että palvelumme
toimivat oikein. Käytämme myös välttämättömiä evästeitä palveluidemme
turvallisuuden ja vakauden ylläpitämiseen. Koska nämä evästeet ovat
välttämättömiä palveluidemme turvallisuuden ja toimivuuden kannalta, niitä ei
voi laittaa pois päältä.

Analytiikka Analytiikkaevästeiden (ja vastaavien tekniikoiden) avulla voimme mitata,
kuinka monta henkilöä on käyttänyt palveluita, valvoa, kuinka käyttäjät
navigoivat palveluissa ja millä sivuilla ja videoissa he käyvät useimmin, laskea,
kuinka monta lähetettyä sähköpostiviestiä todella avattiin, tai muihin
analytiikkatarkoituksiin. Näiden evästeiden avulla voimme myös ymmärtää,
miten ihmiset käyttävät palveluitamme, jotta voimme jatkaa niiden
parantamista ja varmistaa, että tarjoamme parhaan käyttökokemuksen
käyttäjillemme.

Mainonta Mainosevästeitä (ja vastaavia tekniikoita) käytetään profiilin luomiseen
kiinnostuksenkohteistasi, kyseisten kiinnostuksenkohteiden kannalta
merkityksellisen mainonnan toimittamiseen, mainoskampanjoiden
tehokkuuden mittaamiseen ja muihin eväste- ja mainosvalintojen
asetuskeskuksessamme kuvattuihin tarkoituksiin, jotka ovat saatavilla
verkkosivustomme alatunnisteessa olevan ”Evästeet ja mainosvalinnat” -linkin
kautta tai sovelluksemme Tiliasetukset-valikoissa. Nämä evästeet ovat meidän



ja mainoskumppaneidemme asettamia. Jos et salli näitä evästeitä, näet
edelleen mainoksia, mutta ne eivät välttämättä ole sinulle yhtä oleellisia.

Huomaa, että tietyt kolmannet osapuolet, mukaan lukien
palveluntarjoajamme, kumppanimme, mainostajat ja mainosmyyntitoimistot,
käyttävät myös evästeitä palveluissa.  Kolmannen osapuolen evästeet ovat
yleensä mittaus- ja suorituskykyevästeitä tai mainosevästeitä.

Lisätietoja siitä, kuinka käytämme evästeitä palveluissa, mitä kolmannen
osapuolen evästeitä käytämme, ja evästeiden sallimisesta tai niiden
poistamisesta käytöstä löytyy eväste- ja mainosvalintojen
asetuskeskuksestamme, joka on saatavilla verkkosivustomme alatunnisteessa
olevan Evästeet ja mainosvalinnat -linkin kautta tai sovelluksemme
Tiliasetukset-valikossa..

3. KUINKA MAINONTAKUMPPANIMME KÄYTTÄVÄT SEURANTATEKNIIKOITA

Sallimme kolmansien osapuolten, kuten mainosteknologiayritysten, mainostaa kolmansien osapuolten
tuotteita ja palveluita.  Nämä yritykset käyttävät evästeitä ja vastaavia tekniikoita kerätäkseen tietoja
vuorovaikutuksestasi palveluiden ja muiden verkkosivustojen, mobiilisovellusten ja muiden yhdistettyjen
palveluiden kanssa ja käyttävät näitä tietoja näyttääkseen mainoksia, jotka todennäköisemmin ovat
sinulle olennaisia, ja ymmärtääkseen, miten käyttäjät vastaavat näihin mainoksiin.

4. VALINTASI (EVÄSTEIDEN HALLINTA JA NIISTÄ KIELTÄYTYMINEN)

Monissa tapauksissa voit valita, mitä tietoja annat ja kuinka käytämme tietojasi.  Nämä valinnat ja niihin
liittyvät seuraukset on kuvattu yksityiskohtaisesti alla.

Evästeet Useimmat selaimet hyväksyvät evästeet automaattisesti, mutta voit yleensä
halutessasi muuttaa selaimesi asetusta siten, että evästeet poistetaan käytöstä
tai hylätään. Jos poistat evästeesi tai asetat selaimesi kieltäytymään evästeistä,
jotkin palveluiden ominaisuudet eivät ehkä toimi tai ne eivät ehkä toimi
suunnitellusti.

Seurantatekniikoiden
asetuskeskus

Voit sallia ja poistaa evästeet/seuraimet käytöstä tai valita, kuinka IAB:n
Transparency & Consent Framework -ohjelman osallistujat voivat kerätä tai
käyttää tietojasi muuttamalla eväste- ja mainosvalintojen asetuskeskuksemme
asetuksia, joihin pääset verkkosivustomme alatunnisteessa olevan Eväste- ja
mainosvalinnat -linkin kautta tai sovelluksemme Tiliasetukset-valikossa.



Selainasetusten, ja joissain tapauksissa mobiililaitteesi asetusten, avulla voit
myös määrittää, kuinka evästeitä asetetaan laitteellesi. Muista, että kaikkien
evästeiden kieltämien voi estää joidenkin palveluiden käytön tai heikentää
palveluiden toimintaa, tehokkuutta tai mukautettavuutta.

Huomaa, että Discovery osallistuu IAB Europen Transparency & Consent
-ohjelmaan ja noudattaa sen käytäntöjä ja määrityksiä. Discovery käyttää
suostumuksen hallintaan käytettyä työkalua tunnistenumerolla 28.

Mobiililaitteiden seuranta Voit kieltää tiettyjä mainosyhtiöitä käyttämästä tietojasi mobiilisovelluksen
käytöstä laitteesi asetuksissa (”Rajoita mainosseuranta” Apple-laitteilla ja
”Mukautettujen mainosten kieltäminen” Android-laitteilla).

Sosiaalinen media
kirjautuminen

Internetin yhteisöpalvelujen tietosuojakäytännöt mahdollistavat yleensä
seurantatekniikoiden käytön muuttamisen muuttamalla käyttäjätilin asetuksia
kussakin tällaisessa palvelussa.

5. MITEN OTTAA MEIHIN YHTEYTTÄ

Jos sinulla on kysyttävää tästä eväste- ja seurantateknologiailmoituksesta tai Discoveryn
tietosuojakäytännöistä, ota meihin yhteyttä  lähettämällä sähköpostia osoitteeseen
DPO@discovery.com.


