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Om	  cookies	  
	  
Cookies	  är	  små	  textfiler	  som	  vi	  använder	  för	  att	  spara	  specifik	  data	  kring	  en	  given	  
användare.	  Detta	  är	  främst	  för	  att	  optimera	  användningen	  av	  hemsidan	  för	  den	  
användaren.	  	  
	  
Det	  finns	  två	  sorter:	  
	  
Session	  cookies	  –	  sparas	  så	  länge	  användaren	  användare	  en	  hemsida,	  alltså	  bara	  under	  
själva	  "sessionen"	  –	  där	  lagras	  då	  information	  som	  berör	  den	  nuvarande	  sessionen	  som	  
till	  exempel	  när	  du	  lägger	  något	  i	  en	  virtuell	  varukort	  så	  är	  det	  en	  session	  cookie	  som	  
kommer	  ihåg	  vad	  du	  lagt	  där.	  
	  
Permanent	  cookies	  –	  lagras	  i	  användarens	  enhet	  under	  en	  förbestämd	  period	  eller	  tills	  
användaren	  eller	  hemsidan	  raderar	  dessa.	  I	  dessa	  lagras	  inforamtion	  som	  kan	  vara	  
användbar	  ur	  ett	  längre	  perspektiv.	  Till	  exempel	  vilket	  cookie-‐alterantiv	  användare	  valt	  
eller	  kunduppgifter	  som	  krävs	  för	  att	  göra	  en	  beställning.	  
	  
Hemsidor	  får	  bara	  spara	  cookies	  av	  den	  anledning	  som	  anges	  i	  deras	  GDPR	  dokument	  
(detta	  dokument	  du	  läser	  nu	  för	  den	  här	  hemsidan)	  och	  som	  användaren	  på	  förhand	  har	  
godkänt.	  
	  
Hur	  vi	  använder	  cookies	  på	  den	  här	  hemsidan	  
	  
Vi	  använder	  cookies	  för	  att	  göra	  hemsidan	  bättre	  för	  dig	  som	  användare.	  Vi	  samlar	  info	  
om	  hur	  många	  användare	  som	  besöker	  sidan,	  hur	  lång	  tid	  de	  spenderar	  på	  hemsidan	  och	  
vilka	  funktioner	  de	  använder	  mest,	  vilka	  webbläsare	  och	  operativsystem	  som	  användas	  
och	  hur	  de	  fungerar	  ihop	  med	  hemsidan.	  Med	  den	  här	  informationen	  kan	  vi	  göra	  
hemsidan	  bättre	  och	  mer	  användarvänlig	  för	  dig	  som	  besökare.	  
	  
Genom	  att	  godkänna	  dessa	  användarvillkor	  kommer	  vi	  att	  spara	  cookies	  på	  din	  dator	  
eller	  mobil	  –	  även	  om	  du	  väljer	  att	  inte	  godkänna	  dessa	  villkor	  kommer	  vi	  vara	  tvungna	  
att	  lägga	  en	  cookie	  på	  din	  enhet	  som	  säger	  åt	  vår	  hemsidan	  att	  inte	  lägga	  några	  cookies	  
på	  din	  dator.	  	  
	  
Det	  är	  möjligt	  att	  stänga	  av	  cookies	  för	  alla	  hemsidor	  genom	  att	  gå	  in	  på	  inställningar	  i	  
din	  webbläsare.	  
	  
Integritetspolicy	  	  
	  
Personuppgifter	  som	  samlas	  in	  och	  varför	  
	  
På	  den	  här	  hemsidan	  samlar	  vi	  endast	  in	  de	  personuppgifter	  du	  väljer	  att	  lämna	  till	  oss	  
via	  frågeformulär	  eller	  bokningsprocess.	  Det	  kan	  vara	  namn,	  personnr,	  mailadress,	  
postadress	  eller	  information	  som	  berör	  din	  beställning.	  
	  
Hur	  dessa	  personuppgifter	  behandlas	  av	  oss	  



Vi	  samlar	  endast	  in	  de	  uppgifter	  vi	  behöver	  för	  att	  genomföra	  din	  beställning	  och	  vi	  
lagrar	  dem	  endast	  så	  länge	  det	  behövs	  för	  att	  genomföra	  din	  beställning	  eller	  så	  länge	  vi	  
måste	  spara	  dem	  enligt	  lag.	  Vi	  följer	  dataskyddsförordningens	  (aka	  GDPR)	  riktlinjer	  för	  
behandling	  av	  personuppgifter.	  När	  du	  lämnar	  dina	  personuppgifter	  på	  den	  här	  
hemsidan	  ger	  du	  automatiskt	  samtycke	  att	  vi	  behandlar	  dem	  enligt	  denna	  
integritetspolicy.	  Vi	  ger	  aldrig	  ut	  dina	  personuppgifter	  till	  någon	  tredje	  part!	  
	  
	  


