WALLBOXIN EVÄSTEKÄYTÄNTÖ

1.

WALLBOX käyttää evästeitä kerätäkseen tiettyjä tietoja palvelun käytöstä verkkosivuston
ja portaalin kautta. Evästeet ovat tietojen tallennus- ja hakumekanismeja, jotka
asennetaan
käyttäjän
laitteille
(tietokoneille
ja/tai
mobiililaitteille)
tässä
tietosuojakäytännössä
ilmaistujen
tarkoitusten
täyttämiseksi
ja
paremman
selauskokemuksen varmistamiseksi.

2.

Käyttäjällä on oikeus hyväksyä tai hylätä evästeiden asennus ja käyttö tässä määriteltyihin
tarkoituksiin ennen niiden asentamista laitteelleen, sekä muuttaa niiden asetuksia milloin
tahansa.

3.

Joka tapauksessa WALLBOX ilmoittaa, että tietyt palvelun toiminnot edellyttävät
evästeiden käyttöä toimiakseen oikein, joten jos käyttäjä päättää olla hyväksymättä niiden
asennusta, se voi vaikuttaa palvelun käyttöön niin, että jotkut toiminnot eivät toimi, tai
jopa niin, että tiettyjä palvelun osia ei ole mahdollista käyttää.

Käytettyjen evästeiden tyypit ja tarkoitus:
A.

Tekniset evästeet: niiden avulla käyttäjä voi selata tätä palvelua ja käyttää sen tarjoamia
erilaisia vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia, kuten esimerkiksi ohjata dataviestintää,
tunnistaa käyttökerrat, päästä rajoitettuihin alueisiin, muistaa tilauksen osat, suorittaa
tilauksen ostoprosessin, tehdä tapahtumaan ilmoittautumis- tai osallistumispyynnön,
käyttää turvaelementtejä selauksen aikana, tallentaa sisältöä videoiden tai äänen
jakamiseen tai jakaa sisältöä sosiaalisessa mediassa.

B.

Mieltymys- eli personointievästeet: antavat käyttäjälle mahdollisuuden käyttää palvelua
tietyillä ennalta määritetyillä käyttäjän päätteen kriteereihin perustuvilla yleisillä
ominaisuuksilla, kuten kieli, palveluun käytettävä selaintyyppi, käytön maantieteellinen
alue, jne.

C.

Analyysievästeet: ovat WALLBOXin tai kolmansien osapuolten käyttämiä ja joiden
avulla niistä vastuussa oleva henkilö voi seurata ja analysoida käyttäjien käyttäytymistä
verkkosivustolla ja portaalissa. Tämän tyyppisten evästeiden avulla kerättyä tietoa
käytetään toiminnan mittaamiseen ja käyttäjien selausprofiilien luomiseen mainituilla
verkkosivustoilla tavoitteena tehdä niihin parannuksia palvelun käyttäjien toimintoja
analysoimalla.

D.

Mainosevästeet: mahdollistavat palveluun sisällytettävien mainostilojen tehokkaan
hallinnan, mukaan lukien käyttäjän toiminnoista luotujen selausprofiilien laatimisen. Ne
antavat tietoja käyttäjän käyttäytymisestä sivuilla. Niiden avulla mainonnan sisältöä
voidaan mukauttaa käyttäjän mieltymysten mukaiseksi.

Evästeasetukset:
Käyttäjällä on verkkosivustoa ja portaalia selatessaan mahdollisuus sallia, estää tai poistaa
tietokoneelleen asennetut evästeet määrittämällä käytettävän selaimen asetukset. Käyttäjä voi
tutustua ohjeisiin evästeiden käytön määrittämiseksi selaimessaan seuraavien linkkien kautta:
Chrome:
Safari:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=es_ES

Firefox:
https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies
Internet Explorer:
http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
Käytettäessä toisenlaista selainta käyttäjät voivat saada tietoa evästeiden käytön
määrittämisestä laitteistolleen kyseisen selaimen ohjeista. Tarvitessaan apua evästeiden
määrittämiseen mainitussa selaimessa, käyttäjät voivat lähettää sähköpostia osoitteeseen
dpo@wallbox.com, ja WALLBOX ottaa heihin yhteyttä mahdollisimman pian.
Muutokset:
Katsoessaan sen aiheelliseksi WALLBOX voi muuttaa tätä evästekäytäntöä, ja käyttäjän
vastuulla on tarkistaa voimassa oleva käytäntö säännöllisesti.

