Användning av cookies på vår webbplats

Vad är cookies?
Cookies är små textfiler som placeras på din dator eller mobilenhet när du först besöker en webbplats. Cookies
används för att tillata webbplatsen att fungera bra eller helt enkelt mer effektivt. De används också för webanalys med
syftet att hjälpa användarna att optimera sitt besök på webbplatsen. Det finns två typer av cookies: sessionscookies
och beständiga cookies:
•

sessionscookies skapas tillfälligt i webbläsarens undermapp medan du besöker en webbplats. Dessa
cookies utgår och tas bort automatiskt när du stänger din webbläsare.

•

beständiga cookies stannar kvar i webbläsarens undermapp och aktiveras igen när du besöker
webbplatsen som skapade den specifika cookien. En långlivad cookie utgår inte när du stänger
webbläsaren. Den återstår i webbläsarens undermapp under den tidsperiod som anges i cookieens fil.

Vad används cookies till?
Cookies kan ha många funktioner . De kan till exempel hjälpa oss att känna igen och räkna antalet besökare,
analysera hur bra vår webbplats fungerar, komma ihåg ditt användarnamn och dina inställningar. Det gör det möjligt
att matcha dina intressen snabbare och göra innehållet mer relevant för dig. Nedan hittar du en översikt över vilka
cookies som används på våra webbplatser och vad deras funktion är:
Typ av cookie

Funktion

Väsentliga
cookies

Ibland kallade "strikt nödvändiga", utan
dessa cookies kan vi inte tillhandahålla
många tjänster som du behöver på vår
webbplats (till exempel, de används för att
du ska kunna logga in på säkra områden
på vår hemsida).

Prestandacookies

Dessa cookies används för
analysändamål och de tillåter oss att
räkna antalet besökare och se hur
besökarna flyttar runt på vår webbplats
när de använder den.
Detta hjälper oss att förbättra hur vår
webbplats fungerar (till exempel om är det
enkelt för besökare att hitta den exakta
informationen de söker).

Datainsamling

Dessa cookies identifierar bara din dator
eller mobilenhet.
De identifierar dig inte som individ, vilket
innebär att endast information som inte är
individuellt identifierbar lagras i dem.

Dessa cookies identifierar bara din dator
eller mobilenhet och inte dig som enskild
person. Data för analys samlas anonymt.
I vissa fall hanteras några av dessa cookies
för tredje part. Icopal använder inte cookies
för att identifiera personer eller samla in
personuppgifter och använder inte cookies
för något annat syfte än de som anges
ovan.

Funktionscookies

Målinriktade
cookies

Dessa används för att känna igen dig när
du återvänder till vår webbplats. Detta gör
det möjligt för oss att anpassa vårt
innehåll för dig, hälsa dig med namn och
komma ihåg dina preferenser (till exempel
ditt språkval eller region).
Målinriktade cookies används av
annonsörer på vår hemsida.
De spårar din webbläsare när du besöker
olika webbplatser för att förstå vad du är
intresserad av, och använder den här
informationen för att visa dig mer
relevanta annonser.

Informationen som samlas in kan innehåll
personligt identifierbar informationsom du
har angett, till exempel ditt användarnamn.

Dessa cookies kan lagras och nås av tredje
part som tillhandahåller de använda
verktygen.

Hur hanterar och inaktiverar du cookies??
I din webbläsareS inställningar kan du välja om cookies ska accepteras eller inte. Du måste dock vara medveten om
att om du använder dina webbläsarinställningar för att blockera alla cookies kan du förlora vissa funktioner och
funktionalitet på vår hemsida eller kanske inte få tillgång till vissa delar av webbplatsen.

Följande webbplatser tillhandahåller information om hur man hanterar och justerar inställningarna för cookies på vissa
populära webbläsare:
Google Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sv&p=cpn_cookies
Microsoft Internet Explorer http://www.microsoft.com/info/cookies.mspx
Mozilla Firefox
http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=enUS&redirectslug=Cookies

Om du använder andra webbläsare kan du kolla supportavsnittet på deras webbplatser för att få reda på hur man
hanterar och inaktiverar cookies.
Om du vill veta mer om cookies i allmänhet, inklusive för att se vilka cookies som har ställts in och hur du kan hantera
och inaktivera dem, besök www.allaboutcookies.org

