
INTERNETSIVUJEN KÄYTTÖEHDOT, YKSITYISYYDEN SUOJAN PERIAATTEET JA 
EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ 

Tervetuloa Asahi CE & Europe Services s.r.o. yhtiön verkkosivuille. velkopopovickykozel.fi 
verkkotunnuksen verkkosivuja (jäljempänä „Verkkosivut“) pitää Asahi CE & Europe 
Services s.r.o., Y-tunnus: 056 29 152, osoitteella Ovocný trh 8, 11000 Praha, Tšekin 
tasavalta, joka on merkitty kaupparekisteriin Prahan kaupungin oikeudessa (Městský soud v 
Praze), merkintä  C 267700 (jäljempänä „Yhtiö“). Kaikki viittaukset ilmaisuin "meidän", 
"meitä" tai "me" viittaavat Yhtiöön. 

1. Käyttöehdot 

Kaikki Verkkosivuilla julkistettu sisältö on suojeltu Yhtiön tekijänoikeudella. Yhtiö on myös 
yhteissovussa Verkkosivuilla julkistettujen tietokantojen hankkijoiden tekijänoikeuksien 
kanssa. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Käyttämällä Verkkosivuja hyväksyt nämä Verkkosivujen käyttöehdot sekä yksityisyyden 
suojan periaatteet ja evästeiden käytön (jäljempänä "ehdot"). Lue ystävällisesti nämä ehdot, 
ennen kuin alat käyttämään Verkkosivuja. 

MIKÄLI ET HYVÄKSY NÄITÄ EHTOJA, OLE HYVÄ JA POISTU TÄLTÄ SIVUSTOLTA 
VÄLITTÖMÄSTI. 

2. Ikäraja 

Joitain Verkkosivujen osia sinulla ei Tšekin tasavallan voimassaolevan lainsäädännön 
mukaan ole oikeutta käyttää, mikäli olet alle 18 vuoden ikäinen tai mikäli olet maan, 
maakunnan, valtion tai alueen, jolla Verkkosivuja käytät, alkoholin oston ikärajan alapuolella. 
Mikäli kuulut tähän kategoriaan, saatat rikkoa maan, jossa oleilet tai jonka alueella liityt 
verkkoon, lakeja tai muita oikeusasetuksia ja sinun pitäisi välittömästi poistua Verkkosivujen 
asianomaisilta alasivuilta. Ennen niille pääsyä sinulta vaaditaan ikäsi vahvistamista. 

3. Käyttörajoitus 

Hyväksyt, että et käytä Verkkosivuja, erityisesti kaikkia niiden tarjoamia materiaaleja tai 
palveluita, joita ne tarjoavat, tavalla, joka rikkoo mitä tahansa paikallista, valtion, kansan, 
vieraan maan tai kansainvälistä lakia, asetusta, direktiiviä, oikeusnormia, kansainvälistä 
sopimusta tai muuta oikeusasetusta. 

4. Vastuuvapauslauseke 

Verkkosivut annetaan käyttöön „sellaisenaan". Verkkosivujen käyttö (mukaan lukien  
materiaalin lataaminen ja muille sivuille johtavat linkit) ja Verkkosivuilla julkaistuun sisältöön 
luottaminen on omalla vastuullasi.  Suljemme voimassaolevan paikallisen lainsäädännön 
puitteissa pois kaikki julistukset, ehdot tai takuut koskien myytävyyttä, hyväksyttävää laatua, 
soveltuvuutta annettuun tarkoitukseen tai kohtalaista huolellisuutta ja kätevyyttä, jotka 
muuten voitaisiin liittää tai sisällyttää näihin ehtoihin lain nojalla tai millä tahansa muulla 
tavalla. 

Lukuun ottamatta tapauksia, joiden kohdalla on erikseen toisin mainittu, emme tee mitään 
julistuksia emmekä ole vastuussa seuraavista asioista: 

• Verkkosivuilla julkistetun materiaalin täsmällisyys tai täydellisyys; 
• Verkkosivujen saatavuus tai niiden käyttö ilman häiriöitä ja keskeytyksiä; 
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• Verkkosivujen yhteensopivuus tietokonejärjestelmäsi tai ohjelmiesi kanssa; 
• Verkkosivuilla olevista viruksista. 

5. Vastuumme poissulkeminen ja rajoitus 

Emme voimassaolevan paikallisen lainsäädännön puitteissa kanna vastuuta mistään 
vahingosta, ja erityisesti, ei kuitenkaan ainoastaan, mistään suoranaisesta tai 
epäsuoranaisesta vahingosta, menetyksestä, kustannuksista tai minkään tyyppisistä kuluista 
(mukaan lukien asianajajakulut, asiantuntijakulut tai muut kulut), jotka saattavat muodostua, 
suoranaisesti tai epäsuoranaisesti, Verkkosivuja selatessa tai niitä käytettäessä tai liittyen 
niiden sisältöön tai niillä julkistettuihin tietoihin. 

Emme kanna vastuuta väärästä tai epätäsmällisestä tiedosta, syntyi se sitten Verkkosivujen 
käyttäjien, meidän tai teknisen laitteen tai Verkkosivuihin liittyvän ohjelmiston takia tai 
ihmisvirheen takia, joka voi syntyä Verkkosivuille sijoitettua tietoa käsiteltäessä. Emme 
vastaa mistään vahingosta tai menetyksestä, joka sinulle aiheutuu ja joka saattaa johtua 
Verkkosivujen tai minkä tahansa niillä julkistetun sisällön käytöstäsi tai käyttöyrityksestäsi. 

6. Henkinen omaisuus 

Kaikki Verkkosivujen henkiseen omaisuuteen liittyvät oikeudet (erityisesti liittyen 
tavaramerkkeihin, kuviin ja logoihin) ovat meidän omistuksessamme, tai käytämme niitä 
lisenssin avulla ja ne on pidätetty meidän käyttöömme. Et saa mitään oikeuksia 
Verrkosivujen sisältöön, lukuun ottamatta rajattua oikeutta käyttää niitä ehtojen puitteissa. 

7. Verkkosivujen käyttö 

Saat käyttää Verkkosivuja ehtojen puitteissa ja saat printata tai ladata niiltä tietoa omaan 
yksityiseen, ei kaupalliseen tarpeeseen. 

Sinulla ei ole oikeutta: 

• yhdistää Verkkosivuja millään tavalla muun verkkosivun kanssa tai valita kehykseen 
mitä tahansa niiden osaa ilman meidän edellistä suostumusta; 

• murtautua luvatta Verkkosivuihin tietokonevirusten levittämiseksi tai käyttää niitä 
lainvastaisiin tarkoituksiin; tai 

• vääristää tai muokata sisältöä, jota kopioit Verkkosivuilta, tai käyttää tätä sisältöä 
ilman tekijänoikeustiedon tai muiden meidän käyttämiemme sisältöön liittyvien 
omistusoikeuksien julkistamista samalla tavalla ja samassa muodossa, kuin niitä 
käytetään Verkkosivuilla. 

Mikäli rikot ehtoja, voimme keskeyttää tai estää pääsysi Verkkosivuille ja samalla olet 
vastuussa kaikista vahingoista, jotka meillä tämän takia aiheutuvat. 

8. Hyperlinkit 

Linkit muille verkkosivuille on annettu sinun käyttöösi. Emme tue emmekä hyväksy 
verkkosivuja, joihin linkit viittaavat, emmekä näiden sivujen tarjoajia, emme myöskään 
seuraa näitä verkkosivuja säännöllisesti. Niiden käyttö, selaaminen ja lataaminen on näin 
sinun omalla vastuullasi emmekä me kanna siitä minkäänlaista vastuuta. 

9. Muutokset 



Voimme täydentää, muokata, päivittää Verkkosivuja (tai sulkea Verkkosivut) tai mitä tahansa 
sisältöä, joka niillä on julkistettu, ilman edellistä ilmoitusta. Samalla voimme muuttaa näitä 
ehtoja ajan kuluessa. Suosittelemme siksi tutustua ehtojen sisältöön säännöllisesti ja mikäli 
et hyväksy niiden ajankohtaista muotoa, ole hyvä ja poistu Verkkosivuilta välittömästi. 

10. Tietosuoja 

10.1. Yleistä tietoa, henkilötietojen keräys ja käyttö 

Kunnioitamme sinun oikeuttasi yksityisyyden suojaamiseen. Voit tavallisissa olosuhteissa 
verkkosivuillamme ilman minkäänlaisten henkilötietojen antamista, lukuun ottamatta ikääsi ja 
maata, josta liityt Verkkosivuille. Nämä tiedot ovat tärkeät Tšekin tasavallan lain määräämien 
velvollisuuksien täyttämiseksi, koska näillä sivulla propagoidaan ja myydään alkoholijuomia. 
Käsittelemme myös IP osoitettasi. 

Henkilötiedot, jotka annat henkilölomakkeessa – etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, 
puhelinnumero – on tarkoitettu yhteydenottoon sinuun ja tilauksesi tai vaatimuksesi 
käsittelyyn. Riippuen kysymyksesi tai vaatimuksesi sisällöstä, voidaan henkilötietojen 
käsittelyn juridisena perustana pitää ennen sopimuksen tekemistä hyväksyttyjä toimenpiteitä 
sinun vaatimuksestasi tai Yhtiön oikeutetun etuuden saavuttamiseksi, joka perustuu lähinnä 
siihen, että turvataan mahdollisuus reagoida sinun vaatimukseesi. 

Joissakin tapauksissa voimme kuitenkin pyytää sinulta suostumusta henkilötietojesi 
käsittelyyn tiettyyn tarkoitukseen, esimerkiksi, jotta voisit rekisteröidä ja perustaa sivuillemme 
käyttäjätilin. 

Tutustu tämän takia alla oleviin tietoihin ja suostumukseen henkilötietojen käsittelyyn, mikäli 
toivot, että käsittelemme henkilötietojasi tässä annettujen puitteissa. 

Yksityiskohtaisempaa tietoa henkilötietojen käsittelystä Yhtiössämme löydät meidän Privacy 
Policy: sta. 

10.2. Suostumus henkilötietojen käsittelyyn: 

Asianomaisen rekisteröintilomakkeen täyttämisellä ja lähettämisellä, vaihtoehtoisesti 
kirjautumalla Facebook sovelluksen kautta, suostut: 

a) että nämä alla olevat tiedot yhtiömme käsittelee hallinnoijana, eli: Plzeňský Prazdroj, 
a. s., osoitteella U Prazdroje 64/7, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČO 
45357366, 

b) jolloin tämä koskee seuraavia tietoja: nimi ja sukunimi, postiosoite mukaan lukien, 
katu, kadun numero, talon numero, kaupunki, postinumero, valtio, puhelinnumero ja 
sähköpostiosoite, syntymäaika, käyttäjänimi, salasana ja IP osoite; 

c) tarkoituksena asiakkaan rekisteröinti sivuillamme, 

d) 3 vuoden ajaksi, mikäli et kumoa suostumustasi aiemmin. Tämän ajan kuluessa saa 
Yhtiö käsitellä henkilötietoja Yhtiön oikeutetun edun keston ajan, mutta pisintään 
minkä tahansa sinun rekisteröintiisi (näillä sivuilla) ja oheisiin ostoksiin liittyvän 
oikeuden vanhentumisajan umpeutumiseen saakka. 



Vierailemalla Yhtiön verkkosivuilla, yhteisöpalveluissa ja sovelluksissa suostut: että 
yhtiömme käsittelee automatisoidusti sinun henkilötietojasi, tekee näin profiloimisen avulla ja 
noudattaen seuraavia ehtoja: 

a) henkilötietojen keräämistapa: Yhtiö tallentaa tietoa sinun toiminnasta 
verkkosivuillamme, sovelluksissa ja yhteisöpalveluissa, 

b) Yhtiö käsittelee sinun henkilötietojasi hallinnoijana, 

c) markkinoinnin mukauttamiseksi sinun tarpeisiisi, mutta vain siinä tapauksessa, että 
meillä on oikeutettu intressi markkinointiin tai sinun erillinen suostumuksesi 
markkinointiin, 

d) käsitellään ainoastaan seuraavia henkilötietoja: IP osoite. 

e) 3 vuoden ajan, mikäli et peru suostumustasi aikaisemmin, jolloin suostumuksen voi 
perua milloin tahansa pyyhkimällä evästeet selaimestasi, henkilötunnuksen 
pyyhkimisellä mobii l i laitteessasi tai profi i l isi asetusten muuntamisella 
yhteisöpalveluissa. Mainitun ajan kuluessa saa Yhtiö käsitellä henkilötietoja 
ainoastaan Yhtiön oikeutetun edun keston ajan, mutta pisintään sen ajan, jona me 
olemme velvoitetut todistamaan velvollisuuksiemme suorittamisen oikeusasetusten 
mukaisesti, 

f) voit milloin tahansa esittää vastalauseen Yhtiön oikeutetun edun mukaista 
profiloimista vastaan, jonka nojalla käsittelyä rajoitetaan, ennen kuin on selvitetty 
kenen edut vallitsevat, ja mikäli sinun etusi ovat vallitsevia, profilointi pysäytetään 
välittömästi, 

  

kaikki tämä ainoastaan sillä edellytyksellä, että saamme sinulta erillisen suostumuksen 
profilointiin. 

Vierailemalla Yhtiön verkkosivuilla, sovelluksissa ja yhteisöpalveluissa suostut, että 
näytämme sinulle markkinointi-ilmoituksia noudattaen seuraavia ehtoja: 

e) henki löt ietojen keräämistapa: ta l lennamme t ietoa sinun toiminnasta 
verkkosivuillamme, sovelluksissa ja yhteisöpalveluissa, 

f) käsittelemme sinun henkilötietojasi hallinnoijana, 

g) keskinäisen kontaktin ylläpitoon ja mahdollisuuteen informoida sinua uutuuksista 
sekä Yhtiön tuotteista tai kilpailuista, 

h) käsitellään ainoastaan seuraavia henkilötietoja: IP osoite. 

i) 3 vuoden ajan, mikäli et peru suostumustasi aikaisemmin, jolloin suostumuksen voi 
perua milloin tahansa pyyhkimällä evästeet selaimestasi, henkilötunnuksen 
pyyhkimisellä mobii l i laitteessasi tai profi i l isi asetusten muuntamisella 
yhteisöpalveluissa. Mainitun ajan kuluessa saa Yhtiö käsitellä henkilötietoja 
ainoastaan Yhtiön oikeutetun edun keston ajan, mutta pisintään sen ajan, jona me 
olemme velvoitetut todistamaan velvollisuuksiemme suorittamisen oikeusasetusten 
mukaisesti, 



j) voit milloin tahansa esittää vastalauseen suoraa markkinointia vastaan. Vastalauseen 
esittämisen jälkeen suora markkinointi lopetetaan. Teknisistä syistä mainokset 
saattavat vielä ilmestyä sinulle tietyn ajan, jota etukäteen pyydämme anteeksi,jolloin 
yllä mainitut markkinointi-ilmoitukset lähetetään ainoastaan edellyttäen, että myönnät 
Yhtiölle erillisen suostumuksen.  

Yhtiö sitoutuu, että se käsittelee sinun henkilökohtaisia asiakkaan tietojasi noudattaen Tšekin 
tasavallan alueella voimassa olevaa lainsäädäntöä. 

Jo myönnetyn suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn voi milloin tahansa perua 
deaktivoimalla asianomainen kenttä käyttäjätililläsi tai lähettämällä vaatimus osoitteeseen: 
personaldataprotection@eu.asahibeer.com. 

10.3. Henkilötietojesi käsittely muun juridisen välineen kuin suostumuksen perusteella: 

Mikäli teet verkkosivuillamme ostoksen ei rekisteröitynä asiakkaana, Yhtiö käsittelee 
henkilötietosi seuraavassa laajuudessa: nimi ja sukunimi, postiosoite (katu, kadun numero, 
talon numero, kaupunki, postinumero, valtio), puhelinnumero ja sähköpostiosoite, 
syntymäaika, laatiakseen ostosopimuksen ja toimittaakseen tilatun tavaran. Tehtyään 
ostosopimuksen Yhtiö käsittelee henkilötietojasi oman oikeutetun edun mukaisesti minkä 
tahansa tehtyyn ostosopimukseen liittyvän vanhentumisajan keston ajan. 

Sinun henkilötietojasi ei anneta kolmansille osapuolille, lukuun ottamatta niitä, jotka 
suoranaisesti osallistuvat tilauksen käsittelyyn (kuljetusfirmat, liikennöitsijät jne.). Näillekin 
osapuolille tiedot annetaan vain välttämättömässä laajuudessa. 

10.4 Tiedon myöntäminen liittyen henkilötietojen käsittelyyn 

Henkilötietojen omaajana – luonnollisena henkilönä – sinulla on tietosuojalain nr. 101/2000 
voimassa olevan muunnoksen mukaan suhteessa Yhtiöön seuraavat henkilötietojen 
käsittelyyn liittyvät oikeudet: 

a) oikeus tietoon henkilötietojen käsittelystä;  
b) oikeus epätäsmällisten henkilötietojen korjaamiseen tai täydentämiseen ilman turhaa 
lykkäystä;  
c) mikäli Yhtiö käsittelee, tai mikäli sinulla on käsitys, että Yhtiö suorittaa henkilötietojen 
käsittelyä ristiriidassa tietosuojalain kanssa, sinulla on lainmukaiset ehdot täyttäessäsi oikeus 
vaatia Yhtiöltä: 

i. selitystä; 
ii. että Yhtiö viiveettä korjaisi syntyneen asiaintilan estämällä, korjauksen 
suorittamisella, henkilötietojen täydentämisellä tai niiden poistamisella, mikäli se ei 
ole ristiriidassa muiden oikeusasetusten kanssa; 
iii. Vaatia kohtuullista hyvitystä sopusoinnussa voimassa olevien lakiasetusten 
kanssa, mikäli minun henkilöoikeuksiani on rikottu ja 
iv. vaatia lakiasetusten puitteissa vahingon korvausta, mikäli Yhtiö on aiheuttanut 
sinulle vahinkoa; 

Yhtiö tiedottaa, että alkaen 25.5.2018 sinulla on Euroopan parlamentin ja Euroopan unionin 
neuvoston hyväksymän tietosuoja-asetuksen 2016/679 asettamien ehtojen mukaan 
(jäljempänä "Asetus") suhteessa Yhtiöön: 
a) oikeus omien henkilötietojesi pyyhkimiseen; 
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b) oikeus omien henkilötietojesi tarkasteluun; 
c) oikeus siihen, että Yhtiö rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli: 
i. kiellät henkilötietojen tarkkuuden, milloin tämä tapahtuu ajaksi, jonka Yhtiö tarvitsee 
henkilötietojen tarkkuuden tarkastamiseen; 
ii. käsittely on oikeudenvastaista ja sinä et suostu henkilötietojen poistamiseen ja vaatien 
sijaan niiden käytön rajaamista; 
iii. Yhtiö ei tarvitse enää henkilötietoja käsittelyyn, mutta sinä vaadit niitä laillisten oikeuksiesi 
määrittelyyn, toimeksi panoon tai puolustamiseen; 
iv. olet esittänyt vastalauseen käsittelyä vastaan Asetuksen kohdan 21 pyk. 1 mukaan, siihen 
asti kunnes varmistetaan, vallitsevatko Yhtiön oikeutetut vaatimukset sinun oikeutettujen 
vaatimustesi yllä; 
d) oikeus henkilötietojen siirtämiseen strukturoidussa, tavanomaisesti käytetyssä ja 
tietokoneohjelmalla käsiteltävässä muodossa; 
e) oikeus saada tietää henkilötietojen automatisoidun käsittelyn luonne suhteessa sen 
hyödyntämiseen päätettäessä, suoritetaanko tähän käsittelyyn perustuen toimenpiteitä tai 
päätöksiä, joiden sisältö rikkoo ostajan oikeuksia ja laillisesti suojattuja etuja; 
f) oikeus, että et ole minkään puhtaasti automatisoituun käsittelyyn perustuvan päätöksen 
kohteena (ks. ylempänä), mukaan lukien profilointi, jolla on ostajaa kohtaan oikeudelliset 
seuraukset tai se koskee häntä merkittävästi vastaavalla tavalla, mikäli tämä päätös ei koske 
sinun ja Yhtiön välisen sopimuksen täyttämistä; 
g) oikeus olla informoitu, mikäli on todennäköistä, että tietystä tietosuojan rikkomisen 
tapauksesta seuraa suuri riski ostajan oikeuksille ja vapauksille. Vastaavasta rikkomisesta on 
myyjän ilmoitettava ostajalle ilman turhaa lykkäystä. 

Asetuksen ehtojen puitteissa sinulla on oikeus Yhtiön oikeutetun edun juridiselta pohjalta 
esittää vastalause koskien henkilötietojen käsittelyä, profilointia ja henkilötietojen käsittelyä 
suoran markkinoinnin tarkoituksiin. 

Sinulla myöskin on oikeus kääntyä Tšekin tasavallan Tietosuojaviraston tai lähettää valitus 
Tšekin tasavallan Tietosuojavirastolle. 

Soveltaaksesi oikeuksiasi voit ottaa yhteyttä Yhtiöön postitse osoitteeseen: Asahi CE & 
Europe Services s.r.o., Ovocný trh 8, 11000 Praha tai sähköpostiosoitteeseen: 
personaldataprotection@eu.asahibeer.com. 

Lähempää tieto tietosuojasta on saatavissa näiden "Verkkosivujen yleiskäyttöehdoissa" 
kohdassa "Yksityisyyden suojelu/Privacy policy". 

10.5. Pääsyoikeutta koskevat vaatimuksesi 

Mikäli haluat soveltaa pääsyoikeuttasi (oikeutta päästä käsiksi henkilötietoihisi), voit lähettää 
vaatimuksen postiosoitteeseen: Asahi CE & Europe Services s.r.o., Ovocný trh 8, 11000 
Praha tai lähettämällä sähköpostiviestin tietosuojaa varten perustettuun erityisosoitteeseen 
personaldataprotection@eu.asahibeer.com. 

Yhtiö lähettää sinulle pyynnöstä kopion henkilötiedoista, joita se käsittelee. Kaikista 
seuraavista kopioista, joita pyydät, voimme laskuttaa kohtuullisen korvausmaksun, joka 
vastaa hallinnollisia kustannuksia. Mikäli pyydät tietoa elektronisesti, tieto myönnetään 
tavanomaisesti käytetyssä elektronisessa muodossa, mikäli et vaadi toista tapaa. Vaatimusta 
käsiteltäessä olemme velvollisia varmistamaan henkilöllisyytesi. 
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Vaatimuksesi käsitellään ilman turhaa lykkäystä, viimeistään yhden kuukauden kuluttua 
vaatimuksen saapumisesta. Perustelluissa tapauksissa (ottaen huomioon lähinnä 
vaatimusten määrän ja kattavuuden) voimme pidentää tätä määräaikaa seuraavalla 2 
kuukaudella, jolloin annamme sinulle tiedon määräajan pidentämisestä ja sen syistä. 
Myönnämme tietoa ilmaiseksi. Mikäli vaatimuksesi olisi selvästi perusteeton tai kohtuuton, 
lähinnä niiden toistuvan luonnon takia, voimme vaatia kohtuullista maksua, joka ottaa 
huomioon hallinnolliset kulut tiedon myöntämiseen, tai kieltäytyä toimimasta vaatimuksen 
perusteella. 

10.6. Alaikäisten henkilöiden henkilötietojen käsittely 

Verkkosivut eivät ole tarkoitettu henkilöille, jotka eivät ole täysi-ikäisiä yllä olevan kappaleen 
2 mukaan. Tarkoituksenamme ei näin ole käsitellä kenenkään alaikäisen henkilön 
henkilötietoja. Sen takia, heti kun käy ilmi, että meille on annettu alaikäisen henkilön 
henkilötiedot, poistamme ne. 

10.7. Henkilötietojen käyttö kolmansien osapuolien markkinointitarkoituksiin 

Missään tapauksessa emme myönnä, siirrä tai anna sinun henkilötietojasi kolmansille 
osapuolille niiden markkinointitarkoituksiin. 

10.8. Evästeet“ 

Näillä verkkosivuilla käytämme evästeitä siksi, että tarjoaisimme niiden vierailijoille parempaa 
selaamismukavuutta. Evästeet (sanan mukaisessa käännöksessä „keksit“) ovat pieniä 
tekstitiedostoja, jotka Verkkosivut muodostavat laitteellesi samalla hetkellä, kun astut niille. 

Nämä verkkosivut käyttävät ns. määräaikaisia evästeitä („session cookies“) sekä pysyviä 
evästeitä („persistent cookies“). Session cookies mahdollistavat verkkosivujemme eri 
välilehtien selaamisen ja muistavat kaikki tiedot, jotka niillä annatte. Session cookie 
pyyhkiytyy automaattisesti, kun suljet selaimen, tai hetkeä myöhemmin. Persistent cookies 
mahdollistavat verkkosivujen muistaa preferenssisi ja asetuksesi seuraavaa vierailua varten 
ja niiden ansiosta et esim. joudu kirjautumaan sisään aina uudestaan. Persistent cookies 
pyyhkiytyvät aina tietyn ajan kuluessa automaattisesti. 

Nämä verkkosivut käyttävät evästeitä, jotka: 

• Parantava verkkosivujen tehokkuutta niin, että ne keräävät tietoa tavasta, jolla 
vierailijat käyttävät niitä (esim. millä välilehdillä vieraillaan eniten). 

• Parantava Verkkosivujen toimintaa ja lisäävät käyttömukavuutta siten, että ne 
mahdollistavat edellisten valintojesi muistamisen. Näitä tietoja ei kuitenkaan käytetä 
sinun identifiointiin eikä säilyttämään tietoa, missä olet verkossa  liikkunut. 

• Mahdollistavat joidenkin työkalujen toiminnan, mahdollistavat toimenpiteet spamia 
vastaan ja pääsyn ikärajalla rajattuun sisältöön; ja  

• Mahdollistavat joidenkin alihankkijoidemme tarjota palveluita, joita ne tarjoavat 
meidän edustamina Verkkosivujemme välityksellä. 

Evästeet eivät ole viruksia. Ne ovat ainoastaan tekstitiedostoja, jotka eivät sisällä mitään 
ohjelmaa eikä niitä näin ollen voi käynnistääkään ohjelmana. Eväste ei voi itsestään 
kopioitua ja levitä internet verkossa. Sinun verkkoselaimesi kuitenkin lähettää ne jokaisen 



vierailun aikana Verkkosivulle, jolle se kuuluu, ja se ilmestyy tämän jälkeen verkkoselaimesi 
asetuksissa. 

Evästeiden avulla voimme yleisellä tasolla keräämään myös tilastotietoja Verkkosivujen 
vierailijan tavoista. Sen ansiosta voimme mukauttaa Verkkosivuja sinun kiinnostustesi ja 
vaatimustesi mukaan. Evästeet auttavat meitä tunnistamaan erityisen suositun tai 
ongelmallisen Verkkosivujen osan, niitä ei kuitenkaan voi yhdistää konkreettisen käyttäjään. 
Käytämme evästeitä myös sinun todentamiseen, eli siihen, että välttyisimme niiden avulla 
Sinun tunnustietojesi toistuvalta vaatimiselta vierailujesi aikana Verkkosivuilla. Samalla 
käytämme niitä Verkkosivujen mukauttamiseen tarpeittesi mukaan, eli esim. siihen, että 
Verkkosivut aukeaisivat sinulle aina valitsemallasi kielellä tai tietyssä graafisessa muodossa. 

Voit selata näitä Verkkosivuja luonnollisesti myös ilman evästeistä, silloin on kuitenkin 
mahdollista, että joku osa niiden toiminnallisuutta on rajoitettu ja käyttömukavuus alenee. 
Suurin osa selaimista hyväksyy nämä tiedostot automaattisesti, niiden tallentamisen voi 
kuitenkin estää valitsemalla selaimen asetuksissa valinta "estä evästeet". Evästeet, jotka 
ovat jo tallentuneet laitteellesi, voit milloin tahansa pyyhkiä. Tämän toiminnon tarkat 
asetukset selvität selaimesi ohjeesta. 

Käyttämällä Verkkosivuja hyväksyt evästeiden käytön yllä mainitulla tavalla. 

11.  Sovellus ja tulkinta 

Mikäli joku ehtojen asetuksista astuu pois voimasta, muuttuu laittomaksi tai muuten 
toimeenpanokelvottomaksi tai mikäli se perutaan, se ei vaikuta jäljellä olevien asetusten 
voimassa oloon, laillisuuteen ja toimeenpanokelpoisuuteen. 

Ehdot noudattavat Tšekin tasavallan voimassa olevaa lainsäädäntöä. Kaikki ehdoista 
nousevat tai niitä koskevat kiistat selvittää asianomainen alueoikeus Tšekin tasavallassa. 

Prahassa, päivämäärä 25.5.2018   Asahi CE & Europe Services s.r.o. 


