COOKIE-POLICY FÖR MICHAËL BERGLUND AB
Denna policy gäller för Michaël Berglund AB (”Michaël Berglund AB”, ”vi”, ”oss” och ”vår/vårt/våra”).
Webbplatser som omfattas av policyn
Policyn gäller för följande webbplatser som drivs eller styrs av Michaël Berglund AB:
•
•

www.michaelberglund.se
www.mbbv.se

Vad är cookies?
Cookies är små textfiler som kan sparas på din dator eller enhet när du besöker en webbplats. De
används i allmänhet för webbplatsfunktioner samt för att hålla reda på din navigering på webbplatsen
och dina inloggningsuppgifter med mera.
Det finns fyra olika slags cookies med olika ursprung, funktioner och varaktighet. Följande är viktiga
egenskaper hos cookies:
•

Förstaparts-cookies läggs på din enhet av den webbplats du besöker, medan tredjepartscookies läggs dit av någon annan webbplats än den du besöker. Tänk på att vi inte har kontroll
över tredje parts inhämtning eller vidare användning av data.

•

Nödvändiga cookies krävs för webbplatsens tekniska funktionalitet, till exempel för att du ska
kunna navigera på webbplatsen och använda dess funktioner.

•

Logg-cookies sparar data om hur webbplatsen används och fungerar, t.ex. antal besökare,
hur lång tid besökarna stannat på webbplatsen samt felmeddelanden.

•

Funktionalitets-cookies gör webbplatsen mer användarvänlig genom att hålla reda på dina
inställningar (språk, region, inloggning och liknande).

•

Cookies för riktade annonser gör det möjligt för webbplatsen att visa annonser som är
anpassade till dig personligen.

•

Sessions-cookies är tillfälliga cookies som försvinner när du avslutar webbläsaren.
Permanenta cookies stannar kvar på enheten tills du tar bort dem manuellt eller tills de tas
bort av webbläsaren efter den varaktighetsperiod som anges i cookie-filen.

Mer information om alla aspekter av cookies finns på www.allaboutcookies.org. Observera att detta är
en tredjepartswebbplats som Michaël Berglund AB inte har någon koppling till eller något ansvar för.
Varför använder vi cookies?
Vi kan använda cookies för att:
• skilja mellan besökare
• förbättra användning och funktionalitet hos vår webbplats
• skräddarsy vår webbplats och våra produkter efter dina behov och önskemål
• behandla dina beställningar
• analysera hur webbplatsen används och sammanställa anonym, aggregerad statistik.
Vi använder inte den inhämtade informationen för att skapa profiler över besökare.

Vilka slags cookies använder vi?
Tabellen nedan ger en översikt över de cookies som används på den här webbplatsen.
Beteckning

Första part eller
tredje part

Varaktighet

Syfte

Typer av data som inhämtas

_ga

Tredje part (Google
Analytics)
Tredje part (Google
Analytics)

2 år

Funktionalitet
(webbplatsanalys)
Funktionalitet
(webbplatsanalys)

Besökares ID-data används för att särskilja
besökare.

_gat

Tredje part (Google
Analytics)

1 minut

Funktionalitet
(begränsa
anropshastighet)

Besökares ID-data används för att begränsa
anropshastigheten i syfte att minimera
bandbreddspåverkan.

has_js

Tredje part (Google
Analytics)

Session

Funktionalitet
(webbplatsanalys)

Besökares ID-data används för att särskilja
besökare.

id

Tredje part
(DoubleClick)

2 år

Funktionalitet
(reklam)

Besökares ID-data används i samband med
reklam.

_gid

24 timmar

Besökares ID-data används för att särskilja
besökare.

Behandling av dina personuppgifter i samband med cookies och för andra syften faller under vår
policy för personuppgiftsbehandling. För mer information, vänligen besök
https://www.michaelberglund.se/privacy-policy-cookie-policy.
Vi kan även använda pixeltaggar eller annan liknande teknik utöver, eller i kombination med, cookies.
En pixeltagg är vanligen en genomskinlig grafisk bild (oftast en enda pixel) som läggs på en
webbplats eller i ett e-postmeddelande och hjälper oss att förstå hur besökare på vår webbplats
agerar.
Hur kan du styra cookies och pixeltaggar?
Standardinställningen i de flesta webbläsare är att acceptera cookies automatiskt. Beroende på vilken
webbläsare du har kan du ändra inställningen så att det visas en varning innan cookies accepteras,
eller så att de inte accepteras alls. Mer om hur du gör det finns i hjälpen för webbläsaren.
Tänk på att din upplevelse av våra webbplatser kan påverkas om du inaktiverar cookies.
Om du besöker våra webbplatser från flera olika enheter måste du göra önskad cookie-inställning i
varje webbläsare på varje enhet.
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