VILLKOR COOKIES / KAKOR
This cookie policy applies to any websites, branded pages on third party
platforms and applications accessed or used through such websites or third
party platforms which are operated on behalf of the Brammer group of
companies.
Vad är cookies/kakor?
Allmän information om cookies och lagen om elektronisk kommunikation finns på Post- och telestyrelsens
webbplats (www.pts.se). Här finns även en lång rad frågor & svar kring cookies och informationspåbudet. Läs
vidare på sidan Frågor och svar om kakor för webbplatsinnehavare (http://www.pts.se/sv/Regler/Lagar/Lag-omelektronisk-kommunikation/Cookies-kakor/Fragor-och-svar-om-kakor-for-webbplatsinnehavare/).

Allmänt om cookies
En cookie, eller kaka på svenska, är en liten textfil som webbplatsen begär att få lagra på besökarens dator och
som innehåller information. Webbläsaren sparar informationen på ett speciellt ställe i din dator och returnerar
informationen i kakan till webbplatsen man besökt vid varje förfrågan av sidor/bilder från webbplatsen.
Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra användarupplevelsen och för optimering av
webbplatsen.

Det finns två typer av cookies:
• Den ena typen, som kallas för permanent cookie, sparar en fil som ligger kvar på besökarens dator. Den
används till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål, val och intressen samt för
statistikuppföljning.
• Den andra typen kallas sessioncookie. Under tiden en besökare är inne på en webbsida, lagras den temporärt i
besökarens dators minne. Sessioncookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Kort om lagen om elektronisk kommunikation
Enligt lagen om elektronisk kommunikation SFS 2003:389, som trädde i kraft den 25 juli 2003 och ändrades 1 juli
2011, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om webbplatsen innehåller cookies eller
inte (nästan alla webbplatser använder någon form av cookies och/eller tjänster som webbstatistiksystem som i
sin tur använder cookies) och i så fall ändamålet med användningen av cookies. Man måste även informera om
hur cookies kan undvikas och besökaren ska även ges möjlighet att samtycka till att till att kakor används, det vill
säga sätts på besökarens dator.
På den här webbplatsen informerar vi om alla cookies som används (se nedan). Vi redovisar vad de olika kakorna
heter, om det är sessioncookies eller permanenta cookies, till vilket domännamn de hör (här ser man vilka
cookies som är förstapartscookies (de har då samma domännamn som webbplatsen) och vilka cookies som är
tredjepartscookies (de har ett annat domännamn än webbplatsen), vilken data som lagras i kakorna, vad
informationen används till och hur länge cookien sparas i besökarens webbläsare.
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I sin webbläsare kan man ställa in om man vill undvika kakor (se mer nedan). Hur samtycke ska hanteras finns
det inga fastställda regler kring. På den här webbplatsen tolkar vi lagen så att man ger sitt samtycke till cookies
genom att använda webbläsarens inställningar och eller andra verktyg för hantering av cookies.

GENOM ATT FORTSÄTTA ANVÄNDA VÅR WEBBPLATS ACCEPTERAR DU ANVÄNDNINGEN
AV COOKIES/KAKOR SOM BESKRIVS UNDER DESSA VILLKOR.

Cookies på den här webbplatsen
Nedan presenteras de cookies som används på den här webbplatsen. Uppsättningen cookies som används på
en webbplats varierar. Observera även att det kan finnas cookies som är knutna endast till en del av webbplatsen
och/eller kopplade till någon form av tjänst på webbplatsen. Om det skulle förekomma några felaktigheter eller om
det är några frågetecken kring de cookies som används på den här webbplatsen är du välkommen att höra av dig
via vår kontaktsida.

Namn

Typ

Webbsida

www.se.brammer.biz

SKSession

Sessionscookie

Användning

Tid

Används för att hålla

Cookien förfaller när

reda på händelser

webbläsaren stängs..

under ett besök för att
hjälpa besökaren.
Exempelvis genom att
komma ihåg
föregående sida etc.
Webshop

URL: www.lonne.com

ASP.NET_SessionId

Sessionscookie

(webshop)

Används för att hålla

Cookien förfaller när

reda på händelser

webbläsaren stängs..

under ett besök för att
hjälpa besökaren.
Cxaxsesid (webshop)

Sessionscookie

För att kunna identifiera

Cookien förfaller när

användare som loggar

webbläsaren stängs. Men

på våran ebutik.

vi rekommenderar ändå
användaren till att
använda sig av logga ut
funktionen.
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Varför använder vi cookies
Vi använder cookies för att lära oss mer om hur besökaren interagerar med vårt innehåll, vilket hjälper
oss att förbättra för användaren när denna besöker vår webbsida. I de cookies som vi använder
sparas ingen personlig information.
Oavsett vilken typ av cookies du valt att acceptera så skall du ta för vana att klicka på "Logga ut" när
du lämnar vår websida / webshop (detta gäller ej om du valt automatisk inloggning).

Hantering av cookies
Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies / kakor via din webbläsares
säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en varning varje gång webbplatsen
försöker sätta en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas.
Se webbläsarens hjälpsidor för mer information om hur du kan se vilka cookie som finns lagrade i din webbläsare,
hur man tar bort dem samt gör inställningar för om cookies ska accepteras eller inte.

OM DU INTE ACCEPTERAR NÅGRA COOKIES ALLS
DU kan inte använda vår websida fullt ut om du inte accepterar några cookies alls.






Du kan läsa information
Du kan titta på produkter, se priser och relaterad information
Du kan inte logga in (webshop)
Du kan inte beställa (webshop)
Du kan inte lägga produkter i kundvagnen (webshop)

Ändringar i våra villkor för Cookies
Vi kan ändra eller uppdatera dessa villkor från tid till tid . Alla sådana ändringar kommer att visas på denna sida.

Kontakta oss
För att komma i kontakt med oss, vänligen använd er av kontaktuppgifterna som finns på hemsidan.
www.se.brammer.biz/Kontakta-oss.htm
Tack för att du besöker vår sida.

Senast uppdaterad: December 2014.
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