COOKIEPOLICY
INFORMATION ANGÅENDE VÅR ANVÄNDNING AV COOKIES
Vår webbplats använder cookies för att urskilja dig från andra användare av vår webbplats. Det
hjälper oss att erbjuda dig en bättre upplevelse när du loggar in på våra webbplatser och gör att vi kan
förbättra våra sidor. Genom att fortsätta söka genom våra webbplatser godkänner du användandet av
cookies.
En cookie är en liten fil med bokstäver och siffror som vi lagrar på din webbläsare eller hårddisken på
din dator med ditt samtycke. Cookies innehåller information som överförs till hårddisken på din dator.
Vi kan komma att använda följande cookies under ditt besök på vår webbplats:


Endast nödvändiga cookies. Cookies som krävs för att vår webbplats ska fungera. Det är bland
annat cookies som gör att du kan logga in i säkra områden på vår webbplats eller använda en
kundvagn.



Cookies för analys och prestanda. Cookies som gör att vi kan känna igen och räkna antalet
besökare och se hur våra besökare använder våra sidor. Hjälper oss att förbättra sättet våra
webbplatser fungerar på genom att till exempel se till att våra användare enkelt hittar vad de
letar efter.



Cookies för funktionalitet. Cookies som används för att känna igen dig när du återvänder till våra
sidor. Det gör att vi kan skräddarsy vårt innehåll åt dig, tilltala dig vid namn och komma ihåg dina
preferenser (till exempel, det språk eller region som du väljer).



Målinriktade cookies. Cookies som används för att komma ihåg ditt besök på vår webbplats, de
sidor du har besökt och länkarna du har klickat på. Vi kommer att använda den informationen för
att göra vår webbplats och reklamen vi visar mer relevant för dina intressen. Vi kan också komma
att dela den här informationen med tredje parter av samma anledning.

Mer information om de individuella cookies vi använder för närvarande och syftet med den
användningen hittar du i tabellen nedan:
Cookie

Namn

Syfte

Utgångsdatum

JSESSIONID

Sparar användares orter

Session

Endast nödvändiga cookies
JSESSIONID
(nr-data.net)

via flera sidangivelser

Cookies för analys och prestanda
_ga

_ga

_gat

_gat

_gid

_gid

Google analytics: Används
för att urskilja användare.

2 år
Session
Session

Cookies för funktionalitet
ads/ga-audiences

ads/ga-audiences

Används

ads/user-lists/#

ads/user-lists/#

AdWords

av

återengagera

Google

för

att

besökare

som har stor sannolik att

Session

bli kunder baserat på
besökarnas

beteende

online

på

flera

webbplatser.
Insamling

Insamling

Används för att skicka

Session

data till Google Analytics
om besökarens enhet och
beteende.

Spårar

besökaren

över

flera

enheter

och

marknadskanaler.
datadome

datadome

1 år

iphWeb-cart

iphWeb-cart

4166 dagar

kameleoonTrackingTimes

kameleoonTrackingTimes

Dessa

cookies kommer

Session

visit.gif

visit.gif

ihåg dina val för att

Session

t2s-p

t2s-p

förbättra din upplevelse.

1 år

t2sRecoCalled

t2sRecoCalled

Session

t2s-userId

t2s-userId

1 år

Målinriktade cookies
c

rubiconproject.com

Registrerar

anonym

khaos

användardata,

put_#

adress,

som

IP-

Session
1 år

geografisk

29 dagar

rpb

platsangivelse,

besökta

29 dagar

rpx

webbplatser och vilken

29 dagar

reklam som användaren
har klickat på för att
optimera

visningen

av

reklam

baserat

på

användarens
på

aktiviteter

webbplatser

använder

som
samma

reklamnätverk.
IDE

doubleclick.net

Används

av

DoubleClick

Google
för

2 år

att

registrera och rapportera
användarnas

aktiviteter

efter de har granskat eller
klickat på en annonsörs
reklam

för

effektiviteten

att

mäta

av

en

reklam och för att kunna
presentera

målinriktad

reklam till användaren.
test_cookie

doubleclick.net

Används för att kolla om
användarens webbläsare
stöder cookies.

Session

Var god observera att de cookies vi använder omfattar tredje parters cookies, som _dvp, _dvs, cscevent, som vi inte äger eller har någon kontroll över. Den relevanta tredje parten kontrollerar hur
deras cookies ställs in.
Du kan blockera cookies genom att aktivera inställningen i din webbläsare som gör att du kan vägra
användning av alla eller några cookies. Om du vill göra det ska du göra det i inställningarna för varje
webbläsare du använder. Men om du ställer in din webbläsare att blockera alla cookies (inklusive
nödvändiga cookies) kan du inte få tillgång till delar av vår webbplats eller hela sidor.
Vi förbehåller oss rätten att utföra ändringar i vår cookiepolicy. Alla sådana ändringar ska visas här
och genomföras omedelbart. Om du fortsätter att använda vår webbplats innebär det att du
godkänner alla sådana ändringar.

