
Evästekäytäntö 
 
CooperSurgical, Inc. ja sen osakkuusyritykset (CooperSurgical) kunnioittavat oikeuttasi yksityisyyteen 
ja ovat sitoutuneet tarjoamaan käyttöösi turvallisen verkkosivuston.  
 

Mikä on eväste? 
 
Eväste on pieni tiedosto, joka pyytää lupaa tulla tallennetuksi tietokoneesi kiintolevylle. Jos hyväksyt 
sen, tiedosto lisätään selaimellesi, ja eväste auttaa analysoimaan verkkoliikennettä tai antaa sinulle 
tietoa, kun vierailet tietyllä sivustolla. Evästeiden avulla verkkosovellukset voivat vastata yksilöllisiin 
tarpeisiisi. Verkkosovellus voi räätälöidä toimintansa tarpeisiisi, siitä, mistä pidät ja mistä et pidä 
keräämällä ja muistamalla asetuksesi. 
 

Mihin evästeitä käytetään? 
 
Käytämme liikenteen lokitietoevästeitä tunnistamaan, mitä sivuja käytetään.  Tämä auttaa meitä 
analysoimaan tietoja verkkosivujen liikenteestä ja käytöstä sekä parantamaan verkkosivustoamme ja 
palvelujamme asiakkaiden tarpeisiin.   
 
Nämä tiedot eivät ole luonteeltaan henkilökohtaisia ja voivat sisältää seuraavia tietoja: 

• IP-osoitteesi 
• käyttämäsi selain tai tietokone 
• sivustolla napautettujen linkkien määrä 
• valtio tai maa, josta olet tullut sivustolle 
• vierailun päivämäärä ja kellonaika 
• Internet-palveluntarjoajasi nimi 
• verkkosivu, jolta tulit sivustollemme 
• sivustolla katselemasi sivut 

 
Kaiken kaikkiaan evästeet auttavat meitä tarjoamaan sinulle paremman verkkosivuston ja palvelun 
antamalla meille mahdollisuuden seurata, mitä sivuja pidät hyödyllisinä ja mitä et.  Eväste ei millään 
tavoin anna meille pääsyä tietokoneeseesi tai muihin kuin meidän kanssa jakamiisi tietoihisi.  
 
Verkkosivuston kautta toimitettuja yhteystietoja voidaan käyttää yhteystietoina online-
tilausjärjestelmäämme varten, jonka avulla asiakkaat voivat tehdä tilauksia Internetin välityksellä.  
 

Millaisia evästeitä käytämme? 
 
Asetusevästeet 
Näiden avulla sivusto muistaa käyttäjäasetukset, kuten suosimasi kielen tai alueen, jolla olet. 
Esimerkiksi, muistamalla kielesi, sivusto voidaan esittää suosimallasi kielellä seuraavan kerran, kun 
käytät sivustoa.  
 
Jos asetusvästeet on estetty, käyttäjän sivustolla saama käyttökokemus on huonompi, mutta 
sivuston pitäisi silti olla edelleen toimiva. 
Turvallisuusevästeet 



Nämä todentavat käyttäjän sisäänkirjautumisen ja suojaavat käyttäjiä tietovarkauksilta (esimerkiksi 
verkkosivustolomakkeilta).  
 
Jos turvallisuusevästeet on estetty, et ehkä voi kirjautua sivustolle. 
 
Prosessointievästeet 
Nämä auttavat sivuston navigointikokemuksen tarjoamisessa.  
 
Jos prosessievästeet on estetty, sivusto ei välttämättä toimi odotetulla tavalla. 
 
Analytiikkaevästeet 
CooperSurgical käyttää Google Analytics -evästeitä, jotka keräävät anonyymejä tietoja siitä, miten 
käytät sivustoa. Analyysitiedot tarjoavat meille tietoja sivustojemme käytöstä, mikä auttaa meitä 
tarjoamaan jatkuvasti paremman käyttökokemuksen.  
 
Jos Google Analytics -evästeet on estetty, sivusto toimii edelleen häiriöittä. 
 

Voit vaikuttaa siihen, miten käytämme evästeitä 
 
EU:n sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi edellyttää kaikkia käyttäjien tietokoneille evästeitä 
tallentavia verkkosivustoja hankkimaan käyttäjän suostumuksen. CooperSurgical soveltaa hiljaisen 
hyväksynnän käytäntöä. Sen mukaan katsomme käyttäjän hyväksyneen evästeet, jos hän ei kieltäydy 
niistä. 
 
Voit hyväksyä tai hylätä evästeet.  Useimmat verkkoselaimet hyväksyvät evästeet automaattisesti, 
mutta voit yleensä muuttaa selaimen asetuksia siten, että se hylkää evästeet niin halutessasi. Tämä 
voi estää sinua käyttämästä verkkosivustoa täysipainoisesti. 
 

Linkit muille sivustoille 
 
Verkkosivustomme voi sisältää linkkejä liikekumppaneidemme verkkosivustoille, tai muiden yritysten 
verkkosivustoille, jotka eivät ole yhteydessä CooperSurgical-yrityksiin. Nämä linkit on tarjottu 
käyttäjiemme mukavuudeksi. Emme ole vastuussa kyseisten sivustojen tietosuojakäytännöistä tai 
sisällöstä, ja kehotamme sinua noudattamaan varovaisuutta niillä vieraillessasi. Erityisesti 
suosittelemme tarkistamaan kyseisten sivustojen tietosuojakäytännön. 
 

Muuta tärkeää tietoa 
 
CooperSurgical-yritykset ovat sitoutuneet suojelemaan yksityisyyttäsi ja ottavat käyttöön tarvittavia 
teknologioita tarjotakseen turvallisen ja miellyttävän käyttäjäkokemuksen. CooperSurgical-yritykset 
pidättävät oikeuden muuttaa tätä menettelyä milloin tahansa. 
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