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PRIVACY AND COOKIES POLICY  

 

This Privacy and Cookies Policy establishes the terms and conditions under which ZARA Finland Oy, Y-

tunnus 1544441-3 (hereinafter “ZARA Finland”), with registered address at Aleksanterinkatu 19, 00100 

Helsinki, Finland, a company that currently operates the sales of the ZARA commercial brand in Finland, 

as well as Industria de Diseño Textil, S.A. (INDITEX, S.A), with registered address at Avda. de la Diputación, 

Edificio Inditex, 15143, Arteixo (A Coruña), Spain, both as joint data controllers for the purposes of this 

Privacy and Cookies Policy (hereinafter, jointly “Us” or “the Data Controllers”), process the personal data 

that you provide Us with when using the website www.zara.com (hereinafter, “the Website”), the mobile 

application or app, understood as the software application designed to be used on smartphones, tablets 

or other mobile devices (hereinafter, the “App”) or other applications, software, digital media, storage 

medium or functionalities related to the commercial brand ZARA in Finland (jointly, “the Platform”).  

 

When using the Platform, each time you provide Us with or it is necessary for Us to access any kind of 

information which, due to its characteristics, allows us to identify you, such as your name, surname, email 

address, billing or shipping address, telephone number, type of device or credit or debit card number, etc. 

(hereinafter, "Personal Data”), whether for purposes of browsing, purchasing our products or using our 

services or functionalities, you will be subject to this Privacy and Cookies Policy, Use and Purchase 

Conditions and other documents cited therein (jointly "the Terms and Conditions"), which are applicable 

at all times and should be reviewed to ensure you agree with them.  

 

1. COLLECTION OF PERSONAL DATA AND PROCESSING PURPOSES  
Please bear in mind that before using any of our services or functionalities, you must read this Privacy and 

Cookies Policy as well as the Terms and Conditions in the specific section regarding the service or 

functionality. In each section, you can see if there are any specific conditions for use, or if they require 

specific processing of your Personal Data. 

 

Not providing certain compulsory information may mean that it will not be possible to manage your 

registration as a user or to use certain functionalities or services available through the Platform.  

 

The user (you) hereby guarantees that the Personal Data provided is true and exact, and agrees to report 

any change or modification thereto. If you provide us with the Personal Data of third parties, you shall be 

responsible for having informed them and obtained their consent for these details to be provided for the 

purposes indicated in the corresponding sections of this Privacy and Cookies Policy. Any loss or damage 

caused to the Platform, to Data Controllers or to any third party through the communication of erroneous, 

inaccurate or incomplete information on the registration forms shall be the sole responsibility of the user.  

 

The Data Controllers, as appropriate, shall use Personal Data for the following purposes:  

 

1.1 To manage your registration as a user of the Platform. The Personal Data you provide us with shall 

be used to identify you as a Platform user, and to give you access to its different functionalities, 

products and services that are available to you as a registered user. 
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1.2 The development, compliance and undertaking of the purchase contract for the products you 

have acquired or any other contract with Us through the Platform. In particular, you must bear 

the following in mind: 

 

i. If you choose the option to save your card, you shall expressly authorise us to process the 

indicated details to be used as necessary for its activation and development. The card's 

security code (CVV or CVC) shall only be used for making the purchase and shall not be 

subsequently stored or processed as part of the payment details. Consenting to the activation 

of this functionality means that your data will automatically appear in these fields when 

making future purchases, so you will not have to enter your details again for each new 

purchase as they will be considered as valid and in place. You can change or delete your cards 

at any time through the My Account section. We store and transmit your card details in 

accordance with the leading international standards of confidentiality and security for credit 

and debit cards. The use of this function may require you to change your access password for 

security reasons. Remember that security when using the Platform also depends on the 

correct use and storage of certain confidential codes. 

 

ii. In the event that you have purchased a Gift Card, if you provide us with the personal data of 

third parties, you shall be responsible for having informed them and obtained their consent 

so that, in compliance with the Platform’s Use and Purchase Conditions, we will be able to 

process their data for purposes of 

(a) managing the shipping or verifying receipt of the Gift Card, and  

(b) attending to any requests that you or said third party may make. 

 

iii. If you have a Gift Receipt and you wish to return goods associated with it through the 

Platform, we will use the Personal Data provided in the return form for  

(a) managing the request and processing the collection of the goods from your home address,  

(b) attending to requests related to the Gift Receipt or the return that you wish to make, and  

(c) confirming the approval of the return and sending the voucher with the refund amount by 

email or other equivalent electronic means. 

 

iv. If the “Change of Size” option is available in the Platform and you choose to use this option 

where it is displayed in your User Account and do not return the original item you purchased 

in accordance with the established in the Terms and Conditions, we shall use the data of the 

credit/debit card you used to pay the first item purchased with the purpose of charging you 

the cost corresponding to the new order placed. 

 

1.3 Contact you by email, telephone, SMS or other equivalent forms of electronic communication, 

such as the App's push notifications, etc. regarding updates or informative communications 

related to the functionalities, products or contracted services, including Platform security 

updates, when necessary or reasonable for their implementation.  

 

1.4 Attend and manage your requests made using the available customer service channels in relation 

to the Platform or the Physical Stores, as well as monitoring the quality of our service.  

 

The duration of data processing shall either be for 

(i) the period set forth in laws; or 
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(ii) an indefinite period of time (i.e. either until you request that a certain data or all your data be erased);  

(iii) or until the relevant purpose applicable to a particular data ceases to exist. For instance, data relating 

to your orders will be processed as long as the data controller might be required to hold such data under 

applicable laws, and will be deleted once this lawful purpose ceases to exist. 

 

2. NEWSLETTER SUBSCRIPTION  
If you authorise your subscription to the ZARA Newsletter, we will provide you with information regarding 

our products and services through different means, such as by email, any other equivalent electronic 

means of communication (such as SMS, etc.) as well as through push notifications via the App — if you 

have activated such notifications in your mobile device.  

 

Subscription to the ZARA Newsletter may entail using Personal Data to make personalised advertising 

related to our products and services available to you via email, SMS or any of our other electronic media 

or those of third parties. We can also provide you with this information through push notifications from 

the App if you have activated them in your mobile device. With the aim of improving the service we 

provide you with, we hereby inform you that Personal Data related to your purchases at online or physical 

stores, tastes and preferences may be used for the purpose of analysis, generating user profiles, marketing 

studies, quality surveys and improving our client interaction. 

 

If you are a registered user, you can change your preferences related to the sending of these commercial 

communications through the My Account section.  

 

You can also unsubscribe through the Platform's Newsletter section at any time, or by following the 

information we provide in each communication. 

 

3. DATA PROTECTION RIGHTS  
The Data Controllers undertake to respect the confidentiality of your Personal Data and to guarantee you 

can exercise your rights. You may exercise your rights of access, rectification, cancellation and opposition 

by sending an email to: dataprotection@zara.com, indicating the reason for your request.  

 

If you decide to exercise these rights, and if part of the personal data you provided was your email address, 

we would ask you to please specify this circumstance in your written request, indicating the email address 

from which you wish to exercise your rights of access, rectification, cancellation and opposition.  

 

4. OTHER NECESSARY USES OF YOUR PERSONAL DATA  
To fulfil the purposes indicated in this Privacy Policy, it may be necessary that Inditex Group holding 

company Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex, S.A) as well as other companies belonging to the Inditex 

Group, processes your Personal Data insofar as they are directly involved with each purpose (whose 

activities relate to the decoration, textile, clothing and home goods sectors, as well as any other 

complementary sectors, including cosmetics and leather goods, in addition to the development and 

support for electronic commerce activities).  

 

It may also be necessary to transfer your Personal Data to the mentioned companies belonging to the 

Inditex Group or to third parties who provide us with support services, such as financial bodies, entities 

that fight against fraud, providers of technological, logistical, transport and delivery services, customer 

services and/or services that analyse the transactions made on the Platform with the aim of offering users 

sufficient guarantees in commercial operations, etc. For purposes of service efficiency, said collaborators 

and providers may be located in the United States of America or other countries or territories situated 
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outside of the European Economic Area, which do not provide the same level of data protection as that 

of your country, or, as the case may be, as that of the European Union. 

 

By accepting this Privacy and Cookies Policy, you are expressly authorising us to process and share your 

Personal Data with the abovementioned companies belonging to the Inditex Group and/or to transfer 

your Personal Data to the referred service providers located outside of the European Economic Area for 

the purposes described herein. Equally, we inform you that we will need to access to your historical data 

in respect of which other companies belonging to Inditex Group may have acted as data controllers, and 

which we need to process as Data Controllers in order to fulfil the abovementioned purposes as Data 

Controllers and provide you with a complete service. 

 

5. INFORMATION ON COOKIES  
We use cookies in this Platform, which are small text files with information on your navigation in this 

Platform, whose principal objective is to improve your experience in the Platform. Please, continue 

reading to find further information on the cookies that we use, their purpose and other information of 

interest. 
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Information about Cookies 
 

What is a Cookie?  

A Cookie is a small text file that a website stores on your PC, telephone or any other device, with 

information about your navigation on that website. Cookies are necessary to facilitate browsing and to 

make it more user-friendly, and they do not damage your computer.  

While this Policy uses the general term “Cookies”, as they are the main method for storing information 

used by this website, the browser's "Local Storage" space is also used for the same purposes as the Cookies. 

All the information included in this section is also applicable to this "Local Storage".  

 

What are Cookies used for on this website?  

Cookies are an essential part of how our website works. The main purpose of our Cookies is to improve 

your browsing experience. For example, they are used to remember your preferences (language, country, 

etc.) while browsing and on future visits. 

The information collected by the Cookies also enables us to improve the site by estimating numbers and 

patterns of use, the suitability of the website to the individual interests of the users, quicker searches, etc. 

On occasion, if we have obtained your informed consent in advance, we may use Cookies, tags or other 

similar devices to obtain information that enables us to show you, either from our own website or from 

third-party websites or any other means, advertising based on the analysis of your browsing habits. 

 

What are Cookies NOT used for on this website?  

We do not store sensitive personal information, such as your address, your password, your credit or debit 

card data, etc. in the Cookies we use. 

 

Who uses the information stored in Cookies?  

The information stored in the Cookies from our website is used exclusively by us, except for those identified 

below as "third-party cookies", which are used and managed by external entities to provide services 

requested by us to improve our services and the experience of the user when browsing our website. The 

main services for which these "third-party cookies" are used are to obtain access statistics and to 

guarantee the payment transactions that are carried out. 

 

How can I avoid using Cookies on this website?  

If you prefer to avoid the use of Cookies on this page, taking into account the above-described limitations, 

you must first disable the use of Cookies in your browser and then delete the Cookies saved in your browser 

associated with this website. 

You may use this option for preventing the use of Cookies at any time. 

 

How do I disable and prevent the use of Cookies? 

You may restrict, block or delete the Cookies from this website at any time by changing the configuration 

of your browser following the steps indicated below. While the settings are different in each browser, 

Cookies are normally configured in the "Preferences" or "Tools" menu. For further details on configuring 

Cookies in your browser, see the "Help" menu in the browser itself. 

 

Which particular Cookies does this website use and for what purpose?  

 

The chart below shows the Cookies, tags and other similar devices used by this website, together with 

information on the purpose, duration and management (proprietary and by third parties) of each one of 

them. 
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Technical and personalisation cookies: for identification and authentication, browsing, interface customisation, favourites… 

These Cookies are used to identify the user during the session, prevent the user from repeating login processes on the website, speed up certain procedures on the website, 

remember the selections made during the session or on subsequent visits, remember the pages that they already visited, etc. 

COOKIES PURPOSE DURATION MANAGEMENT 

User identification  
They are used to identify and authenticate the user. They also contain the technical data from the user's 

session such as, for example, waiting time for connection, session identifier, etc.  
Session  Own cookies  

Session identifier  
They are used to identify the http session of the user. They are common in all web applications to identify user 

requests during a session.  
Session  Own cookies  

Navigational status  
They allow the user's navigation status to be identified (start of the session, first page, first access, scroll status, 

state of voting, etc.).  
Session  Own cookies  

User selections  They store the session values chosen by the user, such as the store, language, currency, products, size, etc.  Session  Own cookies  

Favourites and last 

selections  

They allow the user's favourite selections to be remembered (stores, for example) as well as their last 

selections (stores, products, cookies installation consent, etc.) in later web sessions.  
Persistent  Own cookies  

SHOPPING BASKET  
They store information about the mini shopping basket, such as the identification details of the user associated 

with the aforementioned basket.  
Session  Own cookies  

Protocol  They allow changes to be processed between secure (https) and non-secure (http) domains (protocol). Session  Own cookies  

    

Cookies for navigation analysis 

These Cookies obtain generic information about the user’s access to the website (not to the content itself) in order to subsequently provide us with aggregated information 

about these accesses for statistical purposes. 

COOKIES PURPOSE DURATION MANAGEMENT 

Origin 

(WC_GASource)  

They are used to determine the origin of a user when arriving on a page on this website, for example, if they 

have arrived onto the product details page from a product grid, from the search browser or from an external 

website. 

Persistent  Own cookies  
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Google Analytics 

(__utma, __utmb, 

__utmc, __utmd, 

__utmv, __utmz, 

_ga...)  

They allow monitoring the website by means of the Google Analytics tool, which is a service provided by 

Google to obtain user access information on the website. Some of the data saved are: number of times a user 

visits the website, dates of the first and last visit, duration of the visits, the page from where the user accessed 

the website, the search engine the user used to access the website or the link they clicked on, the place in the 

world from where the user accesses, etc. The configuration of these cookies is predetermined by the service 

offered by Google and the information generated by the cookie about the use of your website will be 

transmitted and stored by Google, Inc (a United States-based company). Therefore we suggest consulting the 

privacy page of Google Analytics, 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage, to obtain further 

information on the cookies it uses and how to disable them. Please remember that we are not responsible for 

the content or the accuracy of third-party websites.  

Persistent  Third party  

Optimizely 

(optimizelySegment

s; 

optimizelyEndUserI

d 

optimizelyPendingL

ogEvents; 

optimizelyBuckets…

)  

The cookies identified with the domain optimizely.com or www.optimizely.com, allow us to optimise 

appearance, sensations, messages and, in general, the purpose is to ensure that the user has a consistent 

navigating experience on our website, basing ourselves on how our users use it. Some of the data saved for 

later analysis are: the number of updates the user has seen, information for visitor segments such as the 

browser, campaign, type of mobile sources, and all the defined personalised segments, etc. The configuration 

of these cookies is predetermined by the service offered by our provider Optimizely, Inc. (a United States-

based company), therefore we suggest consulting its website, https://help.optimizely.com/hc/en-

us/articles/200040335, to obtain more information regarding the cookies they use, as well as how to disable 

them through the following link https://www.optimizely.com/opt_out. Please remember that we are not 

responsible for the content or the accuracy of these third-party websites.  

Persistent  Third party  

    

Cookies for purchasing analysis 

These Cookies make it possible to collect information on the device from which the purchase was made on this website, to verify that the transactions provide sufficient 

guarantees to the customers. These cookies never include sensitive information, such as card details. 

COOKIES PURPOSE DURATION MANAGEMENT 

Purchase device 

(thx_guid)  

They allow the device's identification (PC, telephone, etc.) from which the purchases are made on this website 

for its subsequent analysis, with the purpose of being able to offer our clients sufficient guarantees in purchase 

operations. The information collected in these cookies is collected by an external company (Cybersource) in 

order to conduct this analysis.  

Persistent  Third party  

 

This information chart will be updated as quickly as possible as the services offered on this website change. However, the information chart may temporarily fail to 
include a cookie, tag or other similar device as a result of the update, though they will always be devices with identical purposes to those included in this chart.
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TIETOSUOJA- JA EVÄSTEKÄYTÄNTÖ  

 

Tämä Tietosuoja- ja evästekäytäntö määrittelee ehdot, joilla ZARA Finland Oy, Y-tunnus 1544441-3 

(jäljempänä ”ZARA Finland”), jonka virallinen osoite on Aleksanterinkatu 19, 00100 Helsinki, Suomi, yhtiö, 

joka tätä nykyä harjoittaa ZARA-tuotemerkin myyntiä Suomessa, sekä Industria de Diseño Textil, S.A. 

(INDITEX, S.A), jonka virallinen osoite on Avda. de la Diputación, Edificio Inditex, 15143, Arteixo (A Coruña), 

Espanja, molemmat yhteisrekisterinpitäjinä tämän Tietosuoja- ja evästekäytännön tarkoituksiin 

(jäljempänä yhdessä "Me" tai "Rekisterinpitäjät"), käsittelevät henkilötietoja, joita annatte Meille 

käyttäessänne verkkosivustoa www.zara.com (jäljempänä "Verkkosivusto"), mobiilisovellusta tai 

sovellusta, joka ymmärretään ohjelmistosovellukseksi, joka on tarkoitettu käytettäväksi älypuhelimissa, 

tableteissa tai muissa mobiililaitteissa (jäljempänä "Sovellus") tai muissa sovelluksissa, ohjelmistoissa, 

digitaalisissa medioissa, tallennusvälineissä tai toiminnallisuuksissa, jotka liittyvät kaupalliseen 

tuotemerkkiin ZARA Suomessa (yhdessä "Alusta").  

 

Käyttäessänne Alustaa joka kerran, kun annatte Meille tai Meidän on tarpeen käyttää millaisia tietoja 

tahansa, jotka ominaisuuksiensa vuoksi sallivat meidän tunnistaa teidät, kuten nimenne, sukunimenne, 

sähköpostiosoitteenne, laskutus- tai toimitusosoitteenne, puhelinnumeronne, laitetyypin tai pankkikortin 

numeron jne. (jäljempänä "Henkilötiedot"), olivatpa ne selaus-, tuotteidemme osto- tai palveluidemme tai 

toiminnallisuuksiemme käyttötarkoituksiin, teihin sovelletaan tätä Tietosuojakäytäntöä, käyttö- ja 

ostoehtoja ja muita tässä mainittuja asiakirjoja (yhdessä "Käyttöehdot"). Ne soveltuvat kaikkina aikoina, 

ja teidän olisi käytävä ne läpi varmistaaksenne, että hyväksytte ne.  

 

1. HENKILÖTIETOJEN KERUU JA KÄSITTELYTARKOITUKSET  

Huomatkaa, että ennen kuin käytätte mitään palvelujamme tai toiminnallisuuksiamme, teidän on luettava 

tämä Tietosuoja- ja evästekäytäntö sekä palveluja tai toiminnallisuutta koskevat käyttöehdot 

asianomaisessa osiossa. Voitte nähdä kussakin osiossa, onko joitakin tiettyjä käyttöehtoja tai 

edellyttävätkö ne tiettyä henkilötietojenne käsittelyä. 

 

Tiettyjen pakollisten tietojen antamatta jättäminen voi aiheuttaa sen, ettei rekisteröitymistänne 

käyttäjäksi voida tehdä tai tiettyjä Alustan kautta saatavissa olevia toiminnallisuuksia tai palveluja 

käyttää.  

 

Käyttäjä (te) vakuuttaa täten, että annetut henkilötiedot ovat todenmukaisia ja täsmällisiä ja suostuu 

ilmoittamaan kaikista niiden muutoksista. Jos toimitatte meille kolmansien osapuolten henkilötietoja, te 

vastaatte heille tiedottamisesta ja heidän suostumuksensa hankkimisesta näiden tietojen toimittamiseen 

tämän Tietosuoja- ja evästekäytännön vastaavissa osioissa mainittuihin tarkoituksiin. Kaikki Alustalle, 

Rekisterinpitäjille tai jollekin kolmannelle osapuolelle virheellisten, paikkansapitämättömien tai 

puutteellisten tietojen ilmoittamisella rekisteröintilomakkeilla aiheutetut tappiot tai vahingot ovat 

käyttäjän yksinomaisella vastuulla.  

 

Rekisterinpitäjät käyttävät henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin tarpeen mukaan:  

 

 

1.1 Alustan käyttäjäksi rekisteröintinne hallintaan. Meille toimittamianne henkilötietoja käytetään 

teidän tunnistamiseenne Alustan käyttäjänä ja antamaan teille pääsy sen eri toiminnallisuuksiin, 

tuotteisiin ja palveluihin, jotka ovat käytettävissänne rekisteröitynä käyttäjänä. 
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1.2 Ostosopimuksen tai minkä tahansa muun Alustan kautta kanssamme tehdyn sopimuksen 

kehittäminen, noudattaminen ja toteuttaminen hankkimillenne tuotteille. Teidän on erityisesti 

huomioitava seuraava: 
 

i. Jos valitsette vaihtoehdon tallentaa korttinne, valtuutatte Meidät nimenomaisesti 

käsittelemään ilmoitettuja tietoja, niin kuin on tarpeen sen aktivoimiseksi ja kehittämiseksi. 

Kortin turvakoodia (CVV tai CVC) käytetään vain ostoksen tekemiseen, eikä sitä jälkeenpäin 

tallenneta tai käsitellä osana maksun tietoja. Tämän toiminnallisuuden aktivointiin 

suostuminen tarkoittaa sitä, että tietonne esiintyvät automaattisesti näissä kentissä 

tehdessänne ostoksia vastaisuudessa, joten teidän ei tarvitse syöttää tietojanne uudelleen 

kustakin uudesta ostoksesta, koska niitä pidetään voimassa ja käytettävissä olevina. Voitte 

muuttaa tai poistaa korttinne milloin tahansa My Account (Oma tili) -osion kautta. 

Tallennamme ja välitämme korttitietonne johtavien kansainvälisten luotto- ja pankkikortteja 

koskevien luottamuksellisuus- ja suojausstandardien mukaisesti. Tämän toiminnon 

käyttäminen voi edellyttää teidän vaihtavan pääsysalasanan turvallisuussyistä. Muistakaa, 

että Alustaa käytettäessä turvallisuus riippuu myös tiettyjen luottamuksellisten tunnusten 

oikeasta käytöstä ja tallennuksesta.  

 

ii. Siinä tapauksessa, että olette ostanut Lahjakortin, jos toimitatte meille kolmansien 

osapuolten henkilötiedot, olette vastuussa heille ilmoittamisesta ja heidän suostumuksensa 

hankkimisesta niin, että voimme Alustan käyttö- ja ostoehtojen mukaisesti käsitellä heidän 

tietojaan  

(a) lähetyksen hallintaan tai Lahjakortin vastaanottamisen tarkistamiseen ja  

(b) käsitelläksemme pyynnöt, joita te tai kyseinen kolmas osapuoli voi esittää.  

 

iii. Jos teillä on Lahjakuitti ja haluatte palauttaa siihen liittyviä tavaroita Alustan kautta, 

käytämme palautuslomakkeessa annettuja henkilötietoja 

(a) pyynnön hallintaan ja tavaroiden noudon kotiosoitteestanne käsittelyyn,  

(b) Lahjakuittiin tai palautukseen, jonka haluatte tehdä, liittyvien pyyntöjen käsittelyyn ja  

(c) palautuksen hyväksynnän vahvistamiseen ja tositteen palautussummasta lähettämiseen 

sähköpostitse tai muulla vastaavalla sähköisellä välineellä.  

 

iv. Jos ”Koon muutos” -toiminto on käytettävissä Alustalla, ja päätätte käyttää tätä toimintoa 

siellä, missä se näytetään Käyttäjätilillänne, ettekä palauta alkuperäistä ostamaanne 

nimikettä käyttöehdoissa esitetyn mukaisesti, käytämme luotto- tai pankkikortin tietoja, joita 

käytitte ensimmäisen ostetun nimikkeen maksamiseen, veloittaaksemme teiltä uutta tehtyä 

tilausta vastaavan kulun. 
 

1.3 Yhteyden ottamiseen teihin sähköpostitse, puhelimitse, tekstiviestillä tai muulla vastaavalla 

sähköisellä viestintätavalla, kuten Sovelluksen pikailmoituksilla jne., koskien toiminnallisuuksiin, 

tuotteisiin tai sopimuspalveluihin liittyviä päivityksiä tai tiedotteita, mukaan lukien Alustan 

tietoturvapäivitykset tarpeen mukaan tai kohtuullista niiden toteutusta varten.  

 

1.4 Käytettävissä olevia asiakaspalvelukanavia käyttäen tehtyjen, Alustaa tai fyysisiä kauppaliikkeitä 

koskevien pyyntöjenne käsittelyyn ja hallintaan sekä palvelumme laadun seurantaan.  
 

Tietojen käsittelyn kesto on joko 
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(i) lainsäädännön esittämä ajanjakso, 

(ii) toistaiseksi (so. Kunnes pyydätte, että joko tietty tieto tai kaikki tietonne poistetaan), tai  

(iii) (iii) kunnes tiettyyn tietoon sovellettava asianmukainen tarkoitus lakkaa olemasta. Esimerkiksi 

tilauksiinne liittyviä tietoja käsitellään niin kauan, kuin rekisterinpitäjän voidaan vaatia 

pitävän näitä tietoja sovellettavan lainsäädännön mukaan, ja ne poistetaan, kun tämä 

laillinen tarkoitus lakkaa olemasta. 
 

2. UUTISKIRJEEN TILAUS  

Jos valtuutatte ZARAN uutiskirjeen tilauksenne, toimitamme teille tuotteitamme ja palvelujamme koskevia 

tietoja eri välinein, kuten sähköpostitse, millä tahansa muulla vastaavalla sähköisellä viestintävälineellä 

(kuten tekstiviesti jne.) sekä pikailmoituksilla Sovelluksen kautta- jos olette aktivoinut nämä ilmoitukset 

mobiililaitteellanne.  

 

ZARAN uutiskirjeen tilaukseen voi kuulua henkilötietojen käyttö tuotteisiimme ja palveluihimme liittyvän 

personoidun mainonnan tuominen saatavillenne sähköpostitse, tekstiviestillä tai millä tahansa muilla 

meidän tai kolmansien osapuolten sähköisillä välineillä. Voimme toimittaa nämä tiedot teille myös 

Sovelluksen pikailmoituksilla, jos olette aktivoinut ne mobiililaitteellanne. Teille toimittamiemme 

palveluiden parantamiseksi ilmoitamme teille täten, että verkko- tai fyysisissä kaupoissa tekemiinne 

ostoksiin liittyviä henkilötietoja ja mieltymyksiinne liittyviä tietoja voidaan käyttää analyysiin, 

käyttäjäprofiilien luontiin, markkinointitutkimuksiin, laatukyselyihin ja asiakkaan kanssa käytävän 

vuorovaikutuksen parantamiseen. 

 

Jos olette rekisteröitynyt käyttäjä, voitte muuttaa näiden kaupallisten viestien lähettämistä koskevia 

asetuksia My Account (Oma tili) -osiossa.  

 

Voitte myös perua tilauksen Alustan Uutiskirje -osiossa milloin tahansa tai seuraamalla tietoja, jotka 

toimitamme kussakin viestissä. 
 

3. TIETOSUOJAOIKEUDET  

Rekisterinpitäjät sitoutuvat kunnioittamaan henkilötietojenne luottamuksellisuutta ja takaamaan, että 

voitte käyttää oikeuksianne. Voitte käyttää käyttö-, oikaisu-, peruutus- ja vastalauseoikeuksianne 

lähettämällä sähköpostiviestin osoitteeseen dataprotection@zara.com, ilmoittaen pyyntönne syyn.  

 

Jos päätätte käyttää näitä oikeuksia ja jos osa antamistanne henkilötiedoista oli sähköpostiosoitteenne, 

pyydämme teitä täsmentämään tämän kirjallisessa pyynnössänne ilmoittamalla sähköpostiosoitteen, 

josta käsin haluatte käyttää käyttö-, oikaisu-, peruutus- ja vastalauseoikeuksianne.  
 

4. MUUT TARPEELLISET HENKILÖTIETOJENNE KÄYTTÖTARKOITUKSET  

Tässä Tietosuojakäytännössä esitettyjen tarkoitusten täyttämiseksi voi olla tarpeen, että Inditex Groupin 

hallinnoima yhtiö Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex, S.A) sekä muut Inditex Groupiin kuuluvat yhtiöt 

käsittelevät henkilötietojanne, sikäli kuin ne osallistuvat suoraan kuhunkin tarkoitukseen (jotka toimivat 

sisustus-, tekstiili-, vaatetus- ja kulutustavaratoimialoilla sekä muilla täydentävillä toimialoilla, mukaan 

lukien kosmetiikka ja nahkatavarat, sähköisen kaupankäynnin kehittämisen ja tuen lisäksi).  

 

Voi myös olla tarpeen siirtää henkilötietonne mainituille Inditex Groupiin tai kolmansille osapuolille 

kuuluville yhtiöille, jotka tarjoavat meille tukipalveluja, mukaan luettuina rahoituslaitokset, petosten 
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vastaiset yhteisöt, teknisten, logististen, kuljetus- ja toimituspalvelujen tarjoajat, asiakaspalvelut ja/tai 

palvelut, jotka analysoivat Alustalla tehtyjä kauppoja tarkoituksenaan tarjota käyttäjille riittävät takuut 

kaupallisissa toimissa jne. Palvelun tehokkuuden vuoksi mainitut yhteistyökumppanit ja tarjoajat voivat 

sijaita Amerikan Yhdysvalloissa tai muissa Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitsevissa maissa tai 

sijaitsevilla alueilla, jotka eivät tarjoa samaa tietosuojan tasoa kuin oma maanne tai, tapauksesta 

riippuen, Euroopan unioni. 

 

Hyväksymällä tämän Tietosuoja- ja evästekäytännön valtuutatte meidät nimenomaisesti käsittelemään 

henkilötietojanne ja jakamaan ne yllämainituille Inditex Groupiin kuuluville yhtiöille ja/tai siirtämään 

henkilötietonne mainituille Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitseville palveluntarjoajille tässä 

kuvattuihin tarkoituksiin. Ilmoitamme teille samoin, että meidän on tarpeen käyttää historiatietojanne, 

joiden rekisterinpitäjinä toiset Inditex Groupiin kuuluvat yhtiöt ovat voineet toimia ja joita meidän on 

rekisterinpitäjinä käsiteltävä täyttääksemme yllämainitut tarkoitukset rekisterinpitäjinä ja tarjotaksemme 

teille täydellisen palvelun. 
 

5. TIETOJA EVÄSTEISTÄ  

Käytämme tällä Alustalla evästeitä, jotka ovat pieniä, selaustietonne tällä Alustalla sisältäviä tiedostoja, 

joiden päätavoitteena on parantaa kokemustanne Alustalla. Jatkakaa lukemista saadaksenne lisätietoja 

käyttämistämme evästeistä, niiden tarkoituksesta sekä muita asiaankuuluvia tietoja. 
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Tietoja evästeistä 

Mikä on eväste?  

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka verkkosivusto tallentaa tietokoneellesi, puhelimellesi tai muulle 

laitteelle ja joka sisältää tietoa liikkeistäsi kyseisellä verkkosivustolla. Evästeitä tarvitaan mahdollistamaan 

selailu ja tekemään siitä helppokäyttöisempää, eivätkä ne vahingoita tietokonettasi.  

Tässä käytännössä käytetään yleiskäsitettä ”evästeet”, sillä ne ovat tämän verkkosivuston käyttämä 

päämenetelmä tietojen tallennuksessa, mutta myös selaimen paikallista tallennustilaa käytetään samaan 

tarkoitukseen kuin evästeitä. Kaikki tässä osiossa olevat tiedot koskevat myös paikallista tallennustilaa.  

Mihin evästeitä käytetään tällä verkkosivustolla?  

Evästeet ovat olennainen osa verkkosivustomme toimintaa. Evästeidemme päätarkoitus on parantaa 

selailukokemustasi. Niitä käytetään esimerkiksi asetustesi (kieli, maa, ym.) muistamista varten sivustoa 

selatessasi ja tulevien vierailujesi varalta. 

Evästeiden keräämät tiedot myös mahdollistavat sen, että voimme parantaa sivustoa arvioimalla käytön 

määrät ja tavat, parantaa verkkosivuston sopivuutta käyttäjien yksilöllisten kiinnostuksenkohteiden 

kannalta, mahdollistaa nopeammat haut, jne. 

Jos olemme pyytäneet suostumuksesi etukäteen, voimme toisinaan käyttää evästeitä, tunnisteita tai 

muita tämänkaltaisia menetelmiä hankkiaksemme tietoja, joiden ansiosta voimme näyttää sinulle joko 

omalta verkkosivustoltamme, kolmansien osapuolten verkkosivustoilta tai muilla tavoin mainoksia, jotka 

perustuvat selailutapojesi analyysiin. 

Mihin evästeitä EI käytetä tällä verkkosivustolla?  

Emme tallenna arkaluonteisia henkilötietoja, kuten osoitettasi, salasanaasi, pankki- tai 

luottokorttitietojasi jne. käyttämiimme evästeisiin. 

Kuka käyttää evästeisiin tallennettuja tietoja?  

Verkkosivustomme evästeisiin tallennettuja tietoja käytämme vain me, lukuun ottamatta tietoja, jotka on 

määritelty jäljempänä ”kolmannen osapuolen evästeiksi” ja joita käyttävät ja hallinnoivat ulkopuoliset 

tahot tarjotakseen pyytämiämme palveluja tarkoituksenaan parantaa palvelujemme ja käyttäjän 

kokemusta verkkosivustomme selailusta. Pääpalvelut, joihin näitä ”kolmannen osapuolen evästeitä” 

käytetään, ovat käyttötilastojen hankkiminen ja suoritettujen maksusuoritusten takaaminen. 

Kuinka voin välttää evästeiden käytön tällä verkkosivustolla?  

Jos haluat välttää evästeiden käytön tällä sivulla edellä mainitut rajoitukset huomioiden, on sinun ensin 

otettava evästeet pois käytöstä selaimestasi ja sitten poistettava selaimellesi tallennetut, tähän 

verkkosivustoon liittyvät evästeet. 

Voit käyttää tätä vaihtoehtoa estääksesi evästeiden käytön milloin tahansa. 
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Kuinka otan evästeet pois käytöstä ja estän niiden käytön? 

Voit rajoittaa, estää tai poistaa tältä verkkosivustolta peräisin olevat evästeet milloin tahansa muuttamalla 

selaimen määritystä, mikä tehdään noudattamalla alla olevia vaiheita. Asetukset ovat jokaisessa 

selaimessa erilaiset, mutta yleensä evästeet määritetään ”Asetukset”- tai ”Työkalut”-valikossa. Lisätietoja 

evästeiden määrittämisessä selaimessasi saat selaimen omasta ”Ohje”-valikosta. 

Mitä tiettyjä evästeitä tämä verkkosivusto käyttää ja mihin tarkoitukseen?  

Alla olevassa taulukossa näkyvät tämän verkkosivuston käyttämät evästeet, tunnisteet ja muut 

tämänkaltaiset menetelmät sekä tiedot kunkin evästeen tarkoituksesta, kestosta ja hallinnasta (omat ja 

kolmansien osapuolten evästeet). 
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Tekniset ja personointievästeet: tunnistukseen ja varmennukseen, selailuun, käyttöliittymän mukauttamiseen, suosikkeihin... 

Näitä evästeitä käytetään tunnistamaan käyttäjä istunnon aikana, poistamaan käyttäjän tarve suorittaa kirjautumisprosessi uudelleen sivustolla, nopeuttamaan 

tiettyjä menettelyjä verkkosivustolla, muistamaan istunnon tai myöhempien vierailujen aikana tehdyt valinnat, muistamaan jo vierailun kohteena olleet sivut jne. 

EVÄSTEET TARKOITUS KESTO HALLINTA 

Käyttäjän 

tunnistaminen  

Niitä käytetään käyttäjän tunnistamiseen ja varmentamiseen. Ne sisältävät myös teknisiä tietoja 

käyttäjän istunnosta, kuten yhteyden odotusajan, istunnon tunnuksen ja niin edelleen.  
Istunto  Omat evästeet  

Istunnon tunnus  
Niitä käytetään tunnistamaan käyttäjän http-istunto. Ne ovat yleisiä kaikissa 

verkkosovelluksissa, ja niiden avulla tunnistetaan käyttäjän pyynnöt istunnon aikana.  
Istunto  Omat evästeet  

Liikkeiden tila  
Niiden avulla voidaan tunnistaa käyttäjän liikkeiden tila (istunnon aloitus, ensimmäinen sivu, 

ensimmäinen kirjautuminen, vieritysten tila, äänestysten tila jne.).  
Istunto  Omat evästeet  

Käyttäjän valinnat  
Ne tallentavat käyttäjän valitsemat istunnon arvot, kuten liikkeen, kielen, valuutan, tuotteet, 

koon jne.  
Istunto  Omat evästeet  

Suosikit ja 

viimeisimmät valinnat  

Niiden avulla voidaan muistaa käyttäjän suosikkivalinnat (esimerkiksi kaupat) ja hänen 

viimeisimmät valintansa (kaupat, tuotteet, evästeiden asennusta koskeva suostumus jne.) 

myöhemmillä verkkoistunnoilla.  

Pysyvä  Omat evästeet  

OSTOSKORI  
Ne tallentavat tietoja miniostoskorista, kuten edellä mainittuun ostoskoriin liittyvän käyttäjän 

tunnistetiedot.  
Istunto  Omat evästeet  

Protokolla  
Niiden ansiosta voidaan käsitellä muutoksia suojattujen (https) ja suojaamattomien (http) 

toimialueiden (protokolla) välillä. 
Istunto  Omat evästeet  

    

Evästeet liikeanalyysia varten 

Nämä evästeet hankkivat yleistietoja käyttäjän kirjautumisista verkkosivustolle (eivät itse sisällöstä) tarjotakseen tämän seurauksena meille koontitietoja 

kirjautumisista tilastollisiin tarkoituksiin. 
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EVÄSTEET TARKOITUS KESTO HALLINTA 

Alkuperä 

(WC_GASource)  

Niitä käytetään määrittämään käyttäjän alkuperä hänen saapuessaan tämän verkkosivuston 

sivulle, esimerkiksi se, onko tämä saapunut tuotetietosivulle tuotetaulukosta, hakuselaimesta 

vai ulkopuoliselta verkkosivustolta. 

Pysyvä  Omat evästeet  

Google Analytics 

(__utma, __utmb, 

__utmc, __utmd, 

__utmv, __utmz, 

_ga...)  

Niiden avulla verkkosivustoa voi seurata Google Analytics -työkalun avulla, joka on Googlen 

tarjoama työkalu verkkosivuston käyttäjien kirjautumistietojen hankkimiseksi. Esimerkkejä 

tallennetuista tiedoista: käyttäjän sivustolle kohdistuvien vierailukertojen lukumäärä, 

ensimmäisen ja viimeisen vierailun päivät, vierailujen kesto, sivu, jolta käyttäjä tuli 

verkkosivustolle, hakukone, jota käyttäjä käytti tullakseen verkkosivustolle tai linkki, jota tämä 

napsautti, sijainti, josta käyttäjä käyttää sivustoa jne. Näiden evästeiden määrityksen 

määrittelee ennalta palvelu, jonka tarjoaa Google, ja evästeen verkkosivuston käytöstäsi luomat 

tiedot siirtää ja tallentaa Google, Inc. (yritys, jonka kotipaikka on Yhdysvalloissa). Siksi 

kehotamme sinua tutustumaan Google Analyticsin tietosuojasivuun, 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage, jolta 

saat lisätietoja sen käyttämistä evästeitä ja niiden poistamisesta käytöstä. Muista, että me 

emme vastaa kolmansien osapuolten verkkosivustojen sisällöstä tai oikeellisuudesta.  

Pysyvä  Kolmas osapuoli  

Optimizely 

(optimizelySegments; 

optimizelyEndUserId 

optimizelyPendingLogE

vents; 

optimizelyBuckets…)  

Toimialueelle optimizely.com tai www.optimizely.com tunnistettujen evästeiden avulla voimme 

optimoida ulkonäköä, vaikutelmia, viestejä ja yleisesti varmistaa, että käyttäjä saa nauttia 

vakaasta kokemuksesta sivustollamme liikkuessaan, minkä perusteena käytämme käyttäjien 

tapaa käyttää sivustoa. Esimerkkejä myöhempää analyysia varten tallennetuista tiedoista ovat 

käyttäjän näkemien päivitysten lukumäärä, vierailijasegmenttien tiedot, kuten selaimen, 

kampanjan, mobiililähteiden ja määriteltyjen personalisointisegmenttien tiedot jne. Näiden 

evästeiden määrityksen määrittelee ennalta palvelu, jonka tarjoaa palveluntarjoajamme 

Optimizely, Inc. (yritys, jonka kotipaikka on Yhdysvalloissa), minkä vuoksi kehotamme sinua 

tutustumaan sen verkkosivustoon https://help.optimizely.com/hc/en-us/articles/200040335 

hankkiaksesi lisätietoja yrityksen käyttämistä evästeistä ja siitä, kuinka voit ottaa ne pois 

käytöstä seuraavan linkin kautta: https://www.optimizely.com/opt_out. Muista, että me emme 

vastaa näiden kolmansien osapuolten verkkosivustojen sisällöstä tai oikeellisuudesta.  

Pysyvä  Kolmas osapuoli  
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Evästeet ostoanalyysia varten 

Näiden evästeiden ansiosta on mahdollista kerätä tietoja laitteelta, jolta osto tehtiin tällä verkkosivustolla, sen todentamiseksi, että suoritukset tarjoavat riittävät 

takuut asiakkaille. Nämä evästeet eivät sisällä koskaan arkaluonteisia tietoja, kuten korttitietoja. 

EVÄSTEET TARKOITUS KESTO HALLINTA 

Ostolaite (thx_guid)  

Niiden avulla voidaan tunnistaa laite (tietokone, puhelin tms.), jolta ostot tehdään tällä 

verkkosivustolla, minkä perusteella suoritettavan analyysin tarkoituksena on pystyä tarjoamaan 

asiakkaillemme riittävät takuut ostotoiminnoissa. Tämän evästeen sisältämän tiedon kerää 

ulkopuolinen yritys (Cybersource) tämän analyysin suorittamiseksi.  

Pysyvä  Kolmas osapuoli  

 

Tätä tietotaulukkoa päivitetään mahdollisimman nopeasti sitä mukaa, kun palveluja päivitetään tämän verkkosivuston muutoksen yhteydessä. 

Päivityksen seurauksena tästä tietotaulukosta saattaa kuitenkin puuttua tilapäisesti eväste, tunniste tai muu tämänkaltainen menetelmä, mutta 

ne ovat aina menetelmiä, joilla on sama tarkoitus kuin tähän taulukkoon sisällytetyillä. 

 


