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Cookiepolicy
Policy för Skeppsbron Skatts användning av cookies

Cookies (kakor)
Skeppsbron Skatts hemsida använder cookies. Alla som besöker hemsidor som använder 
cookies måste enligt lag få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad de 
används till och hur man kan välja bort dem.

Vad är en cookie?
Cookies är en textbaserad datafil som en webbserver begär att få spara på användarens 
dator. Den ger webbservern textinformation om hur användaren surfar.

Det finns tre typer av cookies: permanenta-, temporära-, samt tredjeparts-cookies.

• Permanenta cookies lagras på datorn eller i mobilen under en längre period. De har 
 ett förinställt datum och raderas när datumet infaller. De kan lagras högst i 24 månader.

• Temporära cookies lagras tillfälligt på datorn eller i mobilen när du besöker en webb 
 plats. De raderas så fort du stänger ner sidan.

• Tredjeparts-cookies kommer, precis som namnet antyder, från en annan webbplats 
 än den som placerat kakan i användarens dator. Denna typ av cookie har till syfte att 
 samla in statistik om besökarnas aktivitet på nätet.

Cookies som lagras på din dator när du använder skeppsbronskatt.se

• Google Analytics (används för besöksstatistik)
 * _ga (2 år)
 * _gat_gtag_UA_120837638_1 (2 år)
 * _gid (2 år)

• Add This (används för delningsknappar)
 * loc (1 år)
 * mus (1 år)
 * ouid (1 år)
 * uid (1 år)
 * uvc (1 år)                                       
 * __atuvc (1 år)
 * __atuvs (3 timmar

• catAccCookies (godkännande av cookies) 
 30 dagar
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Cookies från externa funktioner
Vid länkning till externa funktioner som LinkedIn, Facebook och Twitter, så sätts cookies 
från dessa webbplatser. För mer information se dessa webbplatser.

Tredjepartscookies
Vi använder tredjepartscookies för att samla in webbstatistik i analysverktyg som 
Google Analytics. Information som samlas in via Google Analytics lagras av Google 
på deras servrar. Om du inte accepterar att sådana tredjepartscookies används 
kan du i din webbläsares säkerhetsinställningar ställa in så att tredjepartscookies 
inte accepteras.

Läs mer om hur Google använder den data som de får på detta sätt
https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=sv

Hantering av cookies

• Ta bort och blockera våra cookies
 Du kan blockera cookies genom att aktivera inställningen i din webbläsare som gör 
 att du kan vägra inställningen av alla eller vissa cookies. Men om du använder din   
 webbläsare för att blockera alla cookies (inklusive väsentliga cookies) så kan du kanske  
 inte att kunna komma åt hela eller delar av vår webbplats. Om du inte har justerat   
 webbläsaren så att den vägrar cookies, så kommer vårt system att utfärda cookies så  
 fort du besöker vår webbplats. Stänga av eller radera cookies kommer inte att hindra  
 identifiering av din enhet och att det uppstår insamling av relaterade data.

• Stänga av cookies
 Webbläsare har funktioner som möjliggör att du kan ändra dina cookie-inställningar.   
 Dessa inställningar finns vanligen i menyn ”alternativ” eller ”preferenser” i din webb-
 läsare (www.allaboutcookies.org). Du kan också använda ”Hjälp”-alternativet i din   
 webbläsare för mer information.

•  Dra tillbaka samtycke
 När du har gett oss ditt samtycke till användning av cookies, lagrar vi en cookie på 
 din dator eller enhet för att komma ihåg detta till nästa gång. Detta kommer att löpa  
 ut regelbundet. Om du vill återkalla ditt samtycke när som helst, måste du radera dina  
 cookies via webbläsarens inställningar.

För ytterligare information om att ta bort eller blockera cookies: 
www.allaboutcookies.org

Kontakta oss
Har du några ytterligare fågor kring vår hantering av cookies är du välkommen att kontakta 
oss på privacy@skeppsbronskatt.se
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