EasyParkin evästekäytäntö
Viimeksi päivitetty: 25-05-2018
EasyPark käyttää evästeita optimoidakseen Palveluja, suorittaakseen tilastollisia arvioita, sekä
analyyseihin ja markkinointiin. Eväste on tekstitiedosto, joka on tallennettu esimerkiksi tietokoneellesi tai
matkapuhelimeesi, joka mahdollistaa tietokoneen tai matkapuhelimen tunnistamisen. Evästeet auttavat
EasyParkia mukauttamaan esimerkiksi Sovellusta ja Verkkosivustoa tarpeidesi mukaan EasyParkin
Palvelujen käyttäjänä.
Evästeitä on kahta eri tyyppiä; istuntoevästeitä ja pysyviä evästeitä. Istuntoeväste poistetaan
automaattisesti, kun verkkosivusto tai sovellus suljetaan. Pysyvä eväste tallennetaan tietokoneelle tai
matkapuhelimeen tietyksi ajaksi. Näitä kahta evästetyyppiä voidaan asettaa verkkosivustolle tai
sovellukseen eri operaattoreiden toimesta (ensimmäisen tai kolmannen osapuolen), josta ne tallennetaan
tallennusvälineellesi (esimerkiksi tietokoneen kovalevylle tai matkapuhelimen muistiin). Ensimmäisen
osapuolen evästeen tallentaa vierailemasi verkkosivuston tai käyttämäsi sovelluksen operaattori.
Kolmannen osapuolen evästeen asettaa operaattori, joka ei hallinnoi vierailemaasi verkkosivustoa tai
käyttämääsi sovellusta. Jos et hyväksy evästeiden tallentamista tietokoneeseesi tai matkapuhelimeesi,
voit estää niiden tallentamisen selaimesi, tietokoneesi tai matkapuhelimesi asetuksista, ja voit poistaa
evästeet, jotka on tallennettu tallennusvälineellesi. Useimmat selaimet ja sovellukset hyväksyvät evästeitä
oletuksena, mutta niissä on myös mahdollisuus estää evästeet tai valita, että ennen evästeiden
tallentamista sinulle näytetään varoitus.
Jos et salli evästeitä, tämä voi haitata EasyParkin Sovelluksen, Verkkosivuston tai muiden Palvelujen
toimintaa. Seuraavassa taulukossa kerrotaan eri evästelajit, joita EasyPark käyttää liiketoiminnassaan,
sekä miksi niitä käytetään ja mikä on niiden operaattori, joka voi esimerkiksi asettaa kyseisen evästeen:

Evästelaji:

Kuvaus:

Kesto:

Nimi:
NG_TRANSLATE_LANG_KEY
Luokka: Session
Tarkoitus: Mukavuus
Lähde: EasyPark

Käytetään valitun sovelluskielen
tallentamiseen

Session

Nimi: __cfduid
Luokka: Permanent
Tarkoitus: Turvallisuus
Lähde: CloudFlare service

Käytetään jaettua IP-osoitetta käyttävien
yksittäisten asiakkaiden tunnistamiseen
sekä turvallisuusasetusten soveltamiseen.
Eväste ei vastaa verkkosovelluksessa
olevaa käyttäjätunnusta eikä tallenna
henkilökohtaista tunnistetietoja.

Kesto enintään 1
vuotta

Nimi: __utma
Luokka: Permanent
Tarkoitus: Tilastointi
Lähde: Google Analytics

Määrittää yksilöidyt kävijät

Kesto enintään 2
vuotta

Nimi: __utmz
Luokka: Permanent
Tarkoitus: Tilastointi
Lähde: Google Analytics

Käytetään sen viitetiedon tallentamiseksi,
jota käyttäjä on soveltanut avatessaan
verkkosivuston

Kesto enintään 6
kuukautta

Nimi: __ga
Luokka: Permanent
Tarkoitus: Tilastointi
Lähde: Google Analytics

Määrittää yksilöidyt kävijät

Kesto enintään 2
vuotta

Nimi: epSsAuthToken
Luokka: Permanent
Tarkoitus: Turvallisuus
Lähde: EasyPark

Käytetään kirjautuneen käyttäjän
palauttamiseksi

Säilytetään enintään
21 tuntia

Nimi: epSsRefreshToken
Luokka: Permanent
Tarkoitus: Turvallisuus
Lähde: EasyPark

Käytetään pääsyoikeuden (Access token)
päivittämiseksi, jos edellinen on umpeutunut

Säilytetään enintään
21 tuntia

Nimi: refresh_token
Luokka: Permanent
Tarkoitus: Turvallisuus
Lähde: EasyPark

Käytetään pääsyoikeuden (Access token)
päivittämiseksi, jos edellinen on umpeutunut

Säilytetään enintään
puoli vuorokautta

Nimi: session_key
Luokka: Session
Tarkoitus: Turvallisuus
Lähde: EasyPark

Käytetään tallentamaan tieto, mistä
käyttäjä tuli verkkosivustolle

Session

