COOKIEPOLICY
_____________________________________________
1.

Vad är en cookie?
Cookies är data lagrad i en lite textfil på din dator under tiden som du surfar på nätet.
I sig själv är cookies ofarliga textbitar som lagras lokalt och kan enkelt ses och raderas.
Cookies gör det möjligt för webbplatsen att "komma ihåg" dina åtgärder eller
preferenser under en tidsperiod.

2.

Typer av cookies
Cookies kan klassificeras efter deras livstid och webbplatsen som dessa cookies tillhör.
Livstiden för cookies är antingen:
•
•

Sessionscookies som är tillfälliga och raderade när användaren stänger sina
webbläsare;
Beständiga cookies kan stanna kvar på din dator under en lång period efter
att sessionen avslutats.

Webbplatscookies är antingen;
•
•

3.

Cookies från första part som tillhör webbplatsen som du surfar på, t.ex.
cookies som används för att identifiera dig när du loggar in;
Cookies från tredje part tillhör en webbplats annan än den webbplats du
besöker, t.ex. spårningscookies för annons.

Cookies på vår webbplats
Vi använder cookies för att hjälpa till att säkra dina tradingaktiviteter och för att
förbättra vår webbplats prestanda. Cookies som används av oss innehåller inte några
personuppgifter och innehåller inte konto- eller lösenordsinformation. De tillåter bara
webbplatsen att känna igen att en sidförfrågan kommer från någon som redan har
loggat in.
Vi använder följande typer av cookies:
Väsentliga/absolut nödvändiga
Väsentliga/absolut nödvändiga cookies hjälper till att göra en webbplats användbar
genom att aktivera grundläggande funktioner som sidnavigering, begära tjänster och
få åtkomst till säkra områden på webbplatsen. Webbplatsen kan inte fungera
ordentligt utan dessa cookies. Dessa cookies lagrar inte någon personligt identifierbar
information.
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Lagen säger att vi kan lagra cookies på din enhet om de är absolut nödvändiga för att
kunna använda denna webbplats. Vi behöver din tillåtelse för alla andra typer av
cookies.
Prestanda-/analyscookies
Prestanda-/analyscookies samlar in information om hur du använder webbplatsen,
vilka sidor du besökt och om du har fel. Dessa cookies tillåter oss att räkna besök och
trafikkällor, så att vi kan mäta och förbättra prestandan på vår webbplats. De hjälper
oss att veta om vilka sidor som är mest och minst populära och se hur besökare
navigerar på webbplatsen. Dessa cookies lagrar inte någon personligt identifierbar
information.
Funktionella cookies
Funktionella cookies gör det möjligt för en webbplats att komma ihåg och registrera
information om val som du har gjort och tillåter dig också oss att skräddarsy
webbplatsen för att passa dina behov. Dessa cookies lagrar inte någon personligt
identifierbar information.
Riktade cookies
Dessa cookies kan ställas in av våra annonspartners, t.ex. DoubleClick och Google, via
vår webbplats. De kan användas för att bygga en profil med dina intressen och visa
relevanta annonser på andra webbplatser för dig.
Om du inte tillåter dessa cookies ser du fortfarande samma antal annonser, men de
kan dock vara mindre relevanta för dig. Dessa cookies är på som standard men kan
hanteras direkt genom att besöka Googles annonspersonalisering och/eller Dina
online-val.
Vi kan dela information om besökares användning av webbplatsen med pålitliga
reklamföretag för att inrikta våra Internet-bannerannonser på denna webbplats och
andra webbplatser. I detta syfte kan pixel-taggar (även kallade tydliga gifs eller
webbeacons) användas för att notera de sidor du har besökt. Informationen som
samlats in av reklamföretaget genom användningen av dessa pixel-taggar är inte
personligt identifierbara.
Cookies från tredje part
Cookies från tredje part presenteras av företag som vi arbetar tillsammans med som
en del av våra marknadsföringsinitiativ. Tredje parterna som vi använder, och syftet
med spårningen, ses i tabellen nedan.
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Typ

Tredje part

Beskrivning

Riktade

Google
Analytics

Analys av
2 år
webbplatstrafik

Riktade

DoubleClick

Prestanda Visual Web
Optimizer

Upphörande Mekanism för att sluta delta

30 dagar

A/B testar
Mellan 100
programvara
dagar och
som vi
10 år
använder för
att testa
variationer av
webbplatser
för att se vilken
som fungerar
bäst.

Använder webbläsare.

http://www.youronlinechoices.com/ie/yourad-choices
Använder webbläsare.

Dessa cookies från tredje part används för att mäta effektiviteten och prestandan av
vår "pay-per-click"-annonsering och visar banners på webbplatser från tredje part.
Medan de samlar in dina data har vi försökt att se till att informationen de samlar in
är anonymiserad.
Cookies från tredje part:
1. Mäter våra annonseringsinitiativs effektivitet;
2. Ger information till våra partners om ditt besök på deras webbplats;
3. Samlar information som kan användas för annonser för dig på andra
webbplatser från tredje part;
4. Skickar riktade annonser till dig på webbplatser från tredje part;
Vi garanterar att listorna med cookies från tredje part listade ovan är uppdaterade,
men vi gör rimliga åtgärder för att uppdatera vår cookiespolicy om några ändringar
uppstår.

Sida 3 av 4

COOKIEPOLICY
_____________________________________________
4.

Dina val
Om du vill blockera cookies kan du göra det via inställningarna i webbläsaren. Du kan
ta bort cookies som redan finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren för att
förhindra cookies i framtiden. Se hjälpmenyn i webbläsaren för mer information. Tänk
på att genom att inaktivera cookies kan din användarupplevelse för tjänsten påverkas
negativt.
För mer information om hur du hanterar dina cookieinställningar gällande cookies från tredje
part, gå till www.allaboutcookies.org. Om du är mestadels oroad över cookies från

tredje part som genereras av annonsörer kan du stänga av dem genom att gå
till http://www.youronlinechoices.com.
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