Cookies (kakor)
Om cookies på landvetterkk.com
En cookie är en liten 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, utan används endast för att förenkla för dig i användandet av vår
webbplats. Den kommer heller inte att påverka din dator på något sätt.
Det finns två typer av cookies:
Den ena kallas för session cookies. Den fungerar så att den lagras tillfälligt i din
dators minne när du är inne och surfar på sidan, för att sedan försvinna i samband
med att du stänger din webbläsare.
Den andra typen av cookie sparar en fil under en längre tid på din dator. Den
använder vi oss av för att göra det enkelt för dig när du återbesöker
landvetterkk.com.
Våra cookies används även för att vi ska kunna få en tillförlitlig statistik över våra
besöksflöden, något som kan hjälpa oss att inte bara bibehålla, utan också att
förbättra den service vi erbjuder våra besökare. Vi kommer inte att använda cookies i
några kommersiella syften.
Våra cookies är alltså tänkta att underlätta för både dig som besökare och för oss.
Om du fortsätter att använda vår hemsida utan att ändra dina inställningar, utgår vi
från att du inte har några problem med att ta emot våra cookies.
Vad är en tredje partscookie, och varför använder vi dem
Kakor som exempelvis används för att samla information för annonsering och
skräddarsytt innehåll samt för webbstatistik kan vara så kallade tredjepartskakor. Den
här sortens kakor kommer från någon annan än den som är ansvarig för webbplatsen
t.ex. en annonsfirma via en banner.
En annonsfirma kan placera ut annonser eller statistiktjänster som kartlägger
surfvanor hos användarna på många olika webbplatser. Besökarens surfvanor kan
därför potentiellt kartläggas på alla webbplatser som använder sig av samma annons
eller statistiktjänst.

Vill ni veta mer om cookies, kan ni läsa om detta på: www.pts.se

