Eväste- ja tietosuojakäytäntö
Kun vierailet www.tuottoa.fi-verkkosivustolla, OPR-Finance kerää tietoa kaikista käynneistä
verkkosivuilla. Tietoja käytetään parantamaan kokemusta, arvioimaan sivuelementtien käyttöä
verkkosivustolla ja kohdistamaan OPR-Financen tarjouksia. Täältä voit lukea lisätietoja siitä, miten
tietoja käsitellään ja mihin niitä käytetään sekä yleisesti OPR-Financen eväste- ja
tietosuojakäytännöistä.

Henkilötietojen hankkiminen
WWW-sivua käytettäessä OPR-Finance rekisterinpitäjänä kerää ja käsittelee useita tietoja sinusta
käyttäjänä. OPR-Finance kerää ja käsittelee erilaisia tietoja lainaa haettaessa, mukaan lukien IP-osoite,
nimi, osoite, yritys, nimi ja sähköpostiosoite. Tiedot tallennetaan ja käytetään käsiteltäessä
lainahakemusta. Lisäksi käytämme tietoja tilastollisiin ja markkinointitarkoituksiin, jotta voimme tarjota
sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen verkkosivustosta.

Tietojen levittäminen kolmansille osapuolille
Internetin kautta tapahtuva tiedonvälitys ja OPR-Financen palvelun tarjoaminen edellyttävät, että
kolmannet osapuolet eli kumppanit välittävät tai jossain määrin käsittelevät henkilötietojasi.
OPR-Finance ei kuitenkaan myy tai jaa tietoja, joiden avulla kolmannet osapuolet voivat markkinoida
omia tuotteitaan ja palveluita.

Henkilötietojen tarkastelu ja korjaaminen
OPR-Finance poistaa henkilötietosi, kun ne eivät ole enää relevantteja. Lisäksi voit aina selvittää, mitä
tietoja OPR-Financella sinusta on. OPR-Finance korjaa pyynnöstä mahdolliset virheelliset tai
harhaanjohtavat tiedot. Jos sinulla on kysyttävää OPR-Financen henkilötietojen käsittelystä tällä
verkkosivustolla, ota yhteyttä puhelimitse tai asiakaspalvelu@opr-vakuus.fi.

Mitä ovat evästeet?
”Evästeet" on termi pienille tekstitiedostoille, jotka sijoitetaan käyttäjän tietokoneeseen tai muuhun
IT-laitteeseen. Evästeiden avulla voimme tunnistaa tietokoneesi myöhemmissä käynneissä.
Haettaessa tietoja tallennetusta evästeestä voimme tunnistaa sinut ja valintasi, jotka on tallennettu
yksittäiseen evästeeseen. Tämä tekee verkkosivustosta paremman.
Evästeitä lähetetään edestakaisin selaimen ja verkkopalvelimen välillä ja niihin sisältyy tietoa
käyttäjäasetuksista, kirjautumisesta ja siitä, miten verkkosivustoa käytetään.
Käyttämällä verkkosivustoa suostut OPR-Financen palvelun käyttöön evästeiden avulla alla kuvatulla
tavalla.

Evästeiden käyttö verkkosivuilla
OPR-Finance käyttää eri evästeitä optimoimaan sivustoilla vierailun. Tämä tapahtuu, kun siirryt
verkkosivustolle, mikä tuottaa tilastoja verkkosivuston käytöstä ja lopulta markkinointitarkoituksiin.
OPR-Finance käyttää eri valmistajien evästeitä.

Kolmannen osapuolen evästeet
-

Gstatic
Adnxs
Hotjar

OPR-Finance käyttää useita palveluita kolmansilta osapuolilta sivuillamme. Nämä käyttävät joskus myös
evästeitä. Kolmannen osapuolen evästeitä käytetään tilastojen luomiseen vierailustasi tällä sivustolla.
Evästeen avulla näkee, mitä sivuja käytetään ja kuinka kauan sivulla vieraillaan. Kolmannen osapuolen
evästeitä käytetään myös markkinointitarkoituksiin. Tätä varten käytämme edellä mainittuja evästeitä.
Tätä tietoa ei voi palauttaa käyttäjän identiteettiin. Katso yllä oleva taulukko, jossa käyttämämme
evästeet on lueteltu.
Tämä sivusto sisältää osia kolmansilta osapuolilta. Näiden kolmansien osapuolten käyttö edellyttää, että
osan haltija saa teknisiä tietoja selaimestasi, IP-osoitteestasi, verkkosivuilla olevista sivuista ja
vastaavista. Kun vierailet tällaisella sivustolla tai kirjaudut palveluun näiden kolmansien osapuolien
kautta, kolmas osapuoli voi liittää tekniset tiedot profiiliisi. Toteutunut käsittely on OPR-Financen
valvonnan ulkopuolella ja se on sinun ja kolmannen osapuolen osan haltijan välinen suhde.

Evästeiden poistaminen
Jos et halua, että OPR-Finance voi laittaa evästeitä laitteellesi, voit poistaa tämän ominaisuuden.
Evästeiden poistaminen vaihtelee selaimittain, mutta löytyy kunkin selaimen asetuksista. Ohjeet
löydät esimerkiksi tekemällä haun ”selaimen nimi evästeiden poistaminen” (esim. Chrome evästeiden
poistaminen) selaimessasi.
Sinun on kuitenkin oltava tietoinen siitä, että jos hylkäät evästeet, kaikki verkkosivujen ominaisuudet
eivät välttämättä toimi.

