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Vad är cookies?
En cookie, eller internetkaka på svenska, är en liten fil som webbplatsen begär att
få lagra på din dator och som innehåller en viss mängd information och en viss
tidsstämpel. 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.

Det finns två typer av cookies
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. På vår webbplats används båda sessioncookies och permanenta
cookies. Oberoende av vilken typ av cookie som används på den här webbplatsen
sparas ingen personlig information om besökaren (som till exempel e-postadress
eller namn).

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. 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 i den nya lagen. 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.

Hantering av cookies
Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies 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.

Användningen av cookies för annonsering
Vi använder cookies för att bättre kunna anpassa innehållet och annonserna till våra
potentiella kunder, tillhandahålla funktioner för sociala medier och analysera vår
trafik. Vi vidarebefordrar information om din användning av vår webbplats till de
sociala medier och annons- och analysföretag som vi samarbetar med. Dessa kan i
sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit
eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster.
Anpassad marknadsföring (Remarketing/Retargeting) med Google Analytics
& Facebook Business Manager
Visningsrapportering för Googles Display-nätverk & Facebook Business
Manager
Demografi- och intresserapporter i Google Analytics & Facebook Business
Manager
Om du inte vill att vi skall samla in och använda information kan man användas för
annonsering kan detta tillägg användas: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Kontakt
Frågor och kommentarer om denna cookiepolicy välkomnas och sänds till
webbredaktor@eductus.se. Information om hur Eductus hanterar personuppgifter
framgår av vår gällande personuppgiftspolicy som du hittar här >> Senast
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