Policy gällande cookies

INNAN DU BÖRJAR LÄSA ...
I denna policy gällande cookies kommer du att hitta information om hur vi använder cookies och liknande
tekniska lösningar som installeras på våra kunders och användares enheter. I vissa fall kan användningen
av cookies vara kopplade till behandlingen av personuppgifter och därför rekommenderar vi att du läser vår
Sekretesspolicy som ligger på vår plattform. Denna policy innehåller information om hur vi använder våra
kunders och användares personuppgifter, hur du kan hävda dina rättigheter eller vilken terminologi vi
använder när vi pratar om vår plattform (webbplats, app eller fysiska butiker).

INFORMATION OM COOKIES
1. Vad är en cookie?
En cookie, eller kaka, är en liten textfil som en webbplats, app eller någon annan plattform som lagras på
din dator, pekdator, smartmobil eller någon annan, liknande apparat. Textfilen innehåller information om
din navigering eller användning. Det är som en etikett för att identifiera din enhet. Den svenska termen kaka
kan komma att användas när den engelska termen är svår att böja. Dessa cookies behövs för att underlätta
navigeringen och för att veta hur användarna interagerar med plattformarna, för att dessa ska kunna
förbättras. De är också mycket användbara för att kunna erbjuda anpassad reklam till användarna, samt
andra syften som förklaras längre fram. Cookies skadar inte din dator eller dina andra apparater.
När vi pratar om ”cookies” syftar vi även på andra liknande tekniker som installeras på och/eller samlar in
information från dina enheter (till exempel flash cookies, web beacons o bugs, pixels, HTML5 (med lokal
lagring) samt SDK-teknik för appformat. Dessutom använder man termen ”cookies” för tekniker som
införlivar någon typ av fingerprinting, det vill säga, tekniker som kombinerar information för att hjälpa oss
att identifiera din enhet. Ibland kan dessa tekniker användas tillsammans med cookies för att samla in och
lagra information, antingen för att tillhandahålla vissa funktioner eller tjänster på vår plattform eller för att
visa reklam på tredjeparts plattformar, utifrån hur du navigerar på dessa.
Denna beskrivning är en allmän beskrivning av vad cookies är och tillhandahålls enbart i informativt syfte.
Detaljerad information om de cookies som vi använder på ett specifikt sätt anges i konfigurationspanelen
för cookies som kan nås från vår plattform.
2. Vilka olika typer av cookies finns det?
Läs igenom och granska detta avsnitt där vi ger en allmän översikt över vilka olika typer av cookies som
kan användas i onlinemiljöer.
Beroende på vem som äger kakorna kan de klassificeras som:
a. Egna cookies: Det är cookies som skickas till användarens dator eller enhet från utrustning eller
en domän som hanteras av utgivaren själv. Från denna erbjuder man sedan den plattform eller
tjänst som användaren har begärt att få använda.
b. Cookies från tredje part: Det är sådana cookies som skickas till användarens dator eller enhet från
utrustning eller en domän som inte hanteras av utgivaren. Istället förvaltas de av ett annat företag
som behandlar de data som inhämtas via kakorna.
Beroende på vilket syftet med kakorna är, kan de klassificeras som:
a. Cookies som är absolut nödvändiga (tekniska kakor): Dessat cookies gör att användarna kan
navigera runt på en webbplats, plattform eller app samt använda olika alternativ eller tjänster som

finns på dessa, till exempel trafikövervakning, identifiering av data eller sessioner, tillgång till delar
eller innehåll med begränsad åtkomst, komma ihåg vilka element som utgör en beställning, hantera
betalningar, trygga säkerhetsfunktionerna för att se till att det inte begås bedrägerier, hantera
förfrågningar eller registreringar för att delta i evenemang, lagra innehåll för att spela upp
videobilder eller ljud, aktivera dynamiskt innehåll (till exempel, animering för laddning av en text
eller en bild) eller dela innehåll på sociala medier. Dessa tekniska cookies är helt nödvändiga för
att de tekniska lösningar ska fungera och därför laddas de ner automatiskt när plattformen visas
eller användaren begär att få använda en viss tjänst.
b. Funktionscookies eller cookies för anpassning Dessa cookies kommer ihåg information vilket gör
att användarna kan få åtkomst till tjänsten eller plattformen med vissa egenskaper som gör att
användaren får en mer personligt anpassad upplevelse, som till exempel, föredraget språk, antal
resultat som ska visas när användaren utför en sökning, tjänstens utseende eller innehåll beroende
på vilken webbläsare användaren har eller från vilken region hen ansluter sig till tjänsten från och
så vidare. Om man inte godkänner användningen av dessa cookies, kan webbplatsen bli långsam
eller så blir rekommendationerna felanpassade.
c.

Analyscookies: Dessa kakor tillåter oss kvantifiera antalet användare, se vilka delar av plattformen
som har besökts och hur användaren interagerar med de olika delarna. Med hjälp av dessa cookies
kan man mäta olika värden och utföra statistiska analyser av besökarnas användning för att på så
sätt kunna förbättra funktionerna utifrån denna analys av data från användningen av plattformen
eller tjänsterna.

d. Beteenderelaterade reklamcookies: Detta är kakor som lagrar information om användarnas
beteende. De analyserar hela tiden hur användaren navigerar runt på plattformar eller sidor vilket
gör att man kan ta fram en specifik profil för denna användare, med syftet att visa relevant reklam
baserat på användarens val. Dessa cookies gör att man kan hantera, på det mest effektiva sättet,
de reklamutrymmen (om det finns några sådana) som utgivaren själv erbjuder eller de som
tillhandahålls i samarbete med tredje part.

3. Varför använder vi cookies på vår plattform?
Kakor är absolut nödvändiga för att vår plattform ska kunna fungera på ett korrekt sätt, Det huvudsakliga
syftet med våra cookies är att din navigeringsupplevelse ska bli så bekväm och effektiv som möjligt. De
används till exempel för att komma ihåg dina inställningar (språk, land och så vidare) under navigeringen
och vid framtida besök. Vi använder också cookies för att utföra kontinuerliga förbättringar av våra tjänster
och vår plattform samt för att kunna tillhandahålla personanpassad reklam utifrån ditt navigeringsbeteende.
Den informationen som samlas in via cookies gör det också möjligt för oss att förbättra vår plattform genom
att göra bedömningar av statistiska data och användningsmönster (antal besök, mest besökta delar, hur
lång tid man spenderar på varje sida och så vidare), för att på ett statistiskt sätt få kännedom om hur
användarna interagerar med plattformen för att förbättra våra tjänster samt för att anpassa plattformen till
dina individuella intressen, göra så att sökningarna går snabbare och så vidare.
Ibland kan vi använda cookies för att få information som gör det möjligt för oss att visa reklam från vår
plattform, plattformar från tredje part eller andra medier baserat på dina navigeringsvanor (besökta
produkter, delar av webbplatsen som har besökts och så vidare).
I vilket fall som helst så använder vi aldrig cookies som lagrar känslig information, som lösenord, uppgifter
om kredit- eller betalkort.

4. Hur kan jag hantera användningen av cookies på denna plattform?
I konfigurationspanelen för cookies – som alltid är tillgänglig på vår plattform – hittar du all information om
de cookies som används av denna plattform, tillsammans med information om syfte, varaktighet och
hantering (egen eller av tredje part) för var och en av dessa typer. Syftet är att du ska kunna hantera
aktiveringen och inaktiveringen av de kakor som inte är absolut nödvändiga för att plattformen ska fungera.
Om du navigerar på internet, finns det även möjlighet att inaktivera användningen av cookies i din
webbläsare. Vi kommer nu att ange hur du kan göra detta i några av de mest populära webbläsarna:
•

Google Chrome

•

Internet Explorer

•

Mozilla Firefox

•

Safari

Du kan när som helst aktivera eller inaktivera användningen av cookies.
Du bör dock ha i åtanke att både hanteringen av cookies via konfigurationspanelen och möjligheten att
blockera kakor är specifik för varje typ av webbläsare som du använder. Så om du väljer att konfigurera
kakorna på ett sätt på en enhet och vill att dina alternativ ska tillämpas på ett liknande sätt på en annan
enhet, måste du aktivera samma alternativ på den andra enheten.
Som en ytterligare åtgärd, vad gäller användningen av cookies från tredje part för att tillhandahålla reklam
baserat på dina intressen, bör du komma ihåg att vissa tredje parter kan vara medlemmar i något av följande
självreglerande program för beteendeannonsering på nätet. Via dessa finns det möjlighet att frivilligt
utesluta sig själv:
•

Network Advertising Initiative (NAI) - http://www.networkadvertising.org/choices/

•

Google Analytics - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

5. Vem använder informationen som lagras i kakorna?
Den information som lagras i de cookies som används på vår plattform används endast och enbart av oss,
förutom de kakor som identifieras under avsnitt 2 som ”Cookies från tredje part”. De sistnämnda används
och hanteras av externa företag för att tillhandahålla tjänster som förbättrar våra egna tjänster och för att
förbättra användarupplevelsen när man navigerar runt på vår plattform. Mer information finns under
konfigurationspanelen för cookies som hela tiden finns tillgänglig på vår plattform.
För att få mer detaljerad information om behandlingen av dina personuppgifter i vårt samarbete med tredje
part och de uppgifter som är föremål för internationell dataöverföring, rekommenderar vi att du läser vår
Sekretesspolicy. Den är tillgänglig på vår plattform. Sekretesspolicyer och sekretessinställningar för de
tredjeparter som samarbetar med oss, finns tillgängliga via deras respektive plattformar.

