Cookies
A Companys webbplats www.acompany.se använder sig av kakor (cookies).
En cookie är en textfil som skickas från vår webbserver och som lagras på din dator. Cookien i sig
innehåller inte någon personlig information, som din e-postadress eller ditt namn. Den kommer inte
heller att påverka din dator på något sätt.
Webbplatsen använder permanenta kakor och sessionskakor för funktionaliteten på vår webbplats
och för webbanalys via Google Analytics (se mer detaljerad information om kakorna i tabellen
nedan). Vi använder ej cookies i något annat syfte (såsom t.ex. marknadsföring eller andra
kommersiella syften).
På vår webbsida www.acompany.se finns följande cookies:
Namn
Utn/gif, Google Analytics

Utma, Google Analytics

Utmb, Google Analytics;

Utmc, Google Analytics

Utmt, Google Analytics
Utmz, Google Analytics

Utmzv, Google Analytics

admin.cookie

Syfte
Sparar endast information
gällande vilken webbläsare som
används och vilken typ av dator,
padda, mobil eller
motsvarande.
Sparar information om hur
många gånger samma dator och
samma webbläsare har varit
inne på en specifik sida.
Sparar en tidstämpel när en
dator och webbläsare kommit
in på en specifik sida.
Sparar en tidstämpel när en
dator och webbläsare gått ifrån
på en specifik sida.
Mäter hastigheten mellan dator
och server.
Håller reda på var webbläsaren
senast kom ifrån och vilken
sökmotor.
Sparar information om vilken
sida som det gäller (i detta fall
acompany.se och dess
undersidor).
Används för att hålla reda på
den inloggade administratörens
inloggning.

Lagringstid
Förvinner direkt när
användaren stänger ned
webbläsaren

2 år från det att den senast
uppdaterades.

30 minuter efter det att den
skapades eller uppdaterades
senast.
Kakan raderas när du stänger
webbläsaren.
10 minuter
6 månader

*Se notering från Google, ingen
tid finns, all info är anonym

Förvinner direkt när
användaren stänger ned
webbläsaren

*Google Analytics är Googles analysverktyg som hjälper webbplatsägare och appägare att förstå hur
deras besökare använder deras egendom. Programmet kan använda en uppsättning cookies för att
samla in information och rapportera användningsstatistik för webbsidor utan att personligen
identifiera enskilda besökare på Google.

Informationen som genereras av Google Analytics kakor genom din användning av webbplatsen
kommer att vidarebefordras till och lagras av Google Inc. på servrar i USA. Google kan, om det krävs
enligt lag, överföra denna information till tredje parter eller i de fall en tredje part behandlar
informationen för Googles räkning. För ytterligare information kring Google Analytics hänvisas till
Googles sekretesspolicy.
Du kan själv styra användningen av cookies. Din webbläsare eller enhet ger dig möjlighet att ändra
inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningar för din
webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna. Exempel på sådant du
kan justera är blockering av alla cookies, att endast acceptera förstapartscookies (cookies som sätts
på webbplatsen du besöker) eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Du kan läsa
mer om cookies generellt på post- och telestyrelsens webbsida (www.pts.se).

