
 
4business.fi-sivuston evästeet 
 
Käytämme internetsivustollamme evästeitä auttamaan käyttäjiä navigoimaan sivustolla tehokkaasti ja 
suorittaaksemme erilaisia toimintoja. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita tallennetaan käyttämällesi 
internetselaimelle tai päätelaitteelle 
 
Tarvittavaksi luokitellut evästeet ovat välttämättömiä sivuston perustoimintojen toteuttamiseksi. Etukäteen 
antamallasi suostumuksella käytämme myös kolmansien osapuolten (kuten Hubspot, Google ja Facebook) 
evästeitä, jotka auttavat meitä analysoimaan sivuston käyttöä, tallentamaan asetuksia, tarjoamaan käyttäjille 
relevanttia sisältöä ja näyttämään mainontaa.  
 
Käytämme sivustollamme seuraavia evästeitä: 
 

• cookieyes-consent: tämä eväste asetetaan, jotta käyttäjän antama evästeitä koskeva valintatieto 
säilyy myöhemmillä sivuston vierailukerroilla. Säilytysaika 1 vuosi  

• __hssrc: Hubspot asettaa tämän evästeen vaihtaessaan istuntoa koskevaa evästettä, jotta sivusto 
tietäisi onko käyttäjä käynnistänyt selaimen uudestaan vai onko kyseessä uusi istunto. Säilytysaika 
istunto, tyyppi  

• __cf_bm: Cloudflare asettaa tämän evästeen hallitakseen Cloudflare Bot Management -toimintoa. 
Säilytysaika 30 minuuttia,  

• __hssc: Hubspot asettaa tämän evästeen seuratakseen vierailukertoja ja määrittääkseen siihen 
liittyvää _hstc -evästettä. Säilytysaika 30 minuuttia,  

• messagesUtk. Hubspot asettaa tämän evästeen tunnistaakseen käyttäjät, jotka käyttävät chatflows-
työkalun asettamaan viestitoimintoa. Säilytysaika: 5 kuukautta 27 päivää,  

• _ga: Google Analytics asettaa tämän evästeen seuratakseen käyttäjä-, sessio- ja kampanjatietoja ja 
tallentaakseen sivuston käyttöä analytiikkaraporttiin. Eväste säilyttää tietoja anonyymisti ja asettaa 
satunnaisesti luodun numeron kunkin käyttäjän tunnistamiseen. Säilytysaika 2 vuotta.  

• _gid: Google Analytics asettaa tämän evästeen säilyttääkseen tietoa siitä, kuinka käyttäjät käyttävät 
sivustoa ja luodakseen sivuston suorituskyvystä analytiikkaraportin. Nämä tiedot sisältävät 
informaatiota kävijöiden määrästä, kävijöiden lähteestä ja sivuista, joilla kävijät käyvät anonyymisti. 
Säilytysaika 1 päivä,  

• _gat_gtag_UA_228564041_1 ja _gat_gtag_UA_54809802_2: Google Analytics asettaa näitä 
evästeitä tunnistaakseen käyttäjiä. Säilytysaika 1 minuutti,  

• __hstc: Hubspot asettaa tämän evästeen seuratakseen sivuston kävijöitä. Eväste lähetetään 
Hubspotille, kun lomakkeita lähetetään ja sitä käytetään kontaktitietojen hallinnointiin. Säilytysaika: 
5 kuukautta 27 päivää,  

• _fbp: Facebook asettaa tämän evästeen näyttääkseen sivustolla vierailemisen jälkeen mainoksia joka 
Facebookissa tai muussa alustassa, jossa näytetään Facebookin mainoksia. Säilytysaika 3 kuukautta  

• nitroCachedPage.  
 
4Business ylläpitää yhteisösivuja Facebookissa ja muissa vastaavissa palveluissa, ja saatamme olla 
tietosuojasääntelyn tarkoittamia yhteisrekisterinpitäjiä tällaisten palveluntarjoajien kanssa. Saatamme 
esimerkiksi nähdä Facebook-sivullamme yhteisösivustamme tai julkaisustamme tykkäävän henkilön nimen, 
profiilikuvan ja muut tiedot, joita kyseessä olevan palvelun yksityisyysasetusten perusteella saamme 
tietoomme. Näemme tyypillisesti myös analytiikkatietoja yhteisösivuillamme kävijöistä. Facebook ja muuta 
vastaavat palveluntarjoajat käsittelevät henkilötietoja omien tietosuojakäytäntöjensä mukaisesti ja ovat 
pääasiallisesti vastuussa tietosuojasääntelyn noudattamisesta omissa palveluissaan.  


