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Cookies vi använder 

När du besöker Hemsidan eller använder våra Tjänster, så samlar vi automatiskt in viss information om 

din enhet som kan tolkas som personuppgifter, inklusive information om din webbläsare, IP-adress, 

tidszon, och information om vilka cookies som är installerade på din enhet. I tillägg till detta så insamlas, 

medan du använder Hemsidan, information om de enskilda webbsidorna eller produkterna du tittar på, 

vilka webbsidor eller söktermer som hänvisade dig till Hemsidan, och information om hur du interagerar 

med Hemsidan. 

 

Vi använder oss främst av två olika typers cookies: (1) förstapartscookies, som skickas direkt från oss till 

din dator eller mobila enhet, som vi använder för att känna igen din dator eller mobila enhet när du 

besöker Hemsidan igen; och (2) tredjepartscookies, som skickas av tjänsteleverantörer via vår Hemsida, 

som kan användas av sådana tjänsteleverantörer för att känna igen din dator eller mobila enhet när den 

besöker andra hemsidor. 

 

Vår hemsida använder följande typer av cookies av syften som anges nedan: 

Funktion Syfte Cookie 

Nödvändiga Dessa cookies är nödvändiga för att hemsidor knutna till våra tjänster ska 
kunna utföra deras grundläggande funktioner. Detta inkluderar de cookies 
som är nödvändiga för att registrerade användare ska kunna autentiseras 
och utföra kontorelaterade åtgärder. 

__cfduid 
cl_accepted 
_terracycle_session 

Funktionalitet Dessa cookies används för att lagra preferenser som användaren ställer in, 
såsom kontonamn, språk och plats. 

Lang 

Analystik och 
prestanda 

Dessa cookies samlar in information om hur du använder denna Hemsida, 
och de gör att vi kan förbättra hur den fungerar. Prestandacookies visar oss 
vilka sidor på Hemsidan som besöks mest, vilket gör att vi kan se ett 
generellt användarmönster på Hemsidan, och vi kan även samla in data om 
eventuella problem man har med Hemsidan, och vi kan se huruvida vår 
marknadsföring är effektiv eller inte. 

_ga 
_gid 
linkid 
_pinterest_cm 

Tredjepart/inbäddat 
innehåll  

Hemsidor som hostas WordPress.com använder olika 
tredjepartsapplikationer och tjänster för att förhöja hemsidebesökarnas 
upplevelse. Detta inkluderar sociala medieplattformar såsom Facebook, 
Twitter och Pinterest, eller inbäddat innehåll från YouTube och Vimeo. Som 
ett resultat av det här kan cookies ställas in som låter dessa 
tredjepartsleverantörer spåra dina aktiviteter online. Vi har inte 
direktkontroll över informationen som samlas in av dessa cookies. 

personalization_id 
APISID 
HSID 
SID 
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Inaktivera cookies  

Du kan vanligtvis ta bort eller neka cookies via din webbläsares inställningar. För att göra detta följer du 

instruktionerna i din webbläsare (vanligtvis hittar man dessa inom sektionerna ”inställningar”, ”hjälp”, ”verktyg” 

eller ”redigera”). Många webbläsare är förinställda att acceptera cookies fram tills du ändrar detta i 

inställningarna. För mer information om cookies, inklusive hur du kan se vilka cookies som finns i din dator eller 

mobila enhet och hur du hanterar och raderar dem, besök www.allaboutcookies.org. Om du inte accepterar våra 

cookies, så kan vissa av funktionerna på vår Hemsida sluta fungera. Vi kommer t.ex. inte kunna känna igen din 

dator eller mobila enhet, vilket gör att du måste logga in på nytt varje gång du besöker vår Hemsida. 

 

 

 


