Brightstar
EEA COOKIEPOLICY

INFORMATION OM VÅR ANVÄNDNING AV COOKIES
På vår webbplats används cookies för att skilja dig från andra användare av vår webbplats.
Cookies gör att vi kan ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats och hjälper
också till att förbättra vår webbplats. Genom att fortsätta att surfa på webbplatsen godkänner
du vår användning av cookies.
Cookies är små filer med bokstäver och siffror som vi lagrar på din webbläsare eller på din
dators hårddisk om du godkänner det. Cookies innehåller information som överförs till din
dators hårddisk.
Vi kan använda följande cookies:
•

Strikt nödvändiga cookies. Det här är cookies som krävs för att vår webbplats ska
fungera. Det omfattar bland annat cookies som gör att du kan logga in på säkra områden
på vår webbplats, använda kundvagnen eller använda e-faktureringstjänster.

•

Analys-/prestandacookies. Dessa cookies gör att vi känner igen och kan räkna antalet
besökare och se hur besökarna använder vår webbplats. Det hjälper oss att förbättra vår
webbplats, till exempel genom att se till att användarna hittar vad de söker efter.

•

Funktionscookies Dessa cookies används för att känna igen dig när du återvänder till vår
webbplats. Det gör det möjligt för oss att anpassa vårt innehåll för just dig, hälsa dig
välkommen med namn och komma ihåg dina preferenser (till exempel ditt språk eller
region).

•

Målinriktade cookies Dessa cookies registrerar ditt besök på vår webbplats, de sidor
som du har besökt och de länkar du har följt. Vi använder denna information för att göra
vår webbplats och den annonsering som visas på vår webbplats intressantare för dig. Vi
kan också dela den här informationen med tredje part för detta ändamål.

Mer information om de cookies vi använder och syftet med dem finns i tabellen nedan:
Analys-/prestandacookies.

Cookiens
namn:

Syfte:

Mer information

_gat

Google Analytics

Används för att skilja användare åt. (Utgår: 1
min). Läs mer

_ga

Google Analytics

Används för att skilja användare åt. (Utgår: 2
år). Läs mer
1

Google Analytics

Används för att skilja användare åt. (Utgår: 24
timmar). Läs mer

Cookiens namn:

Syfte:

Mer information

incap_ses_xxx

Incapsula

Incapsula sessionscookie. (Utgår när du lämnar
webbsidan)

visid_incap_xxx

Incapsula

Incapsula besöks-ID cookie. (Utgår: 1 år)

WPinställningscookie

WordPress anger också wp-inställningar - {time} [UID]-cookies. Numret i slutet är ditt användar-ID
i användardatabasen. Det gör att vi kan anpassa
admingränssnittet och ibland även webbgränssnittet. (Utgår: 1 år) Läs mer

WPinställningscookie

WordPress anger också wp-inställningar - {time} [UID]-cookies. Numret i slutet är ditt användar-ID
i användardatabasen. Det gör att vi kan anpassa
admingränssnittet och ibland även webbgränssnittet. (Utgår: 1 år) Läs mer

_gid

Funktionscookies

wp-settings-xxx

wp-settings-timexxx

Notera att tredje parter (till exempel annonsnätverk och leverantörer av webbtrafikanalyser)
kan använda cookies och vi har ingen kontroll över hur dessa tredje parter använder dem.
Dessa cookies är normalt olika analys-/ prestandacookies eller målinriktade cookies.
Om du vill begränsa eller blockera cookies från denna webbplats eller andra webbplatser kan
du göra det i din webbläsares inställningar. Mer information om det finns under Hjälp i din
webbläsare. Du blockerar cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Du kan
välja om du vill blockera alla eller endast vissa cookies. Tänk dock på att om du väljer att
blockera alla cookies, är det inte säkert att du kan använda vår webbplats eller vissa delar av
den.
Om du endast vill blockera cookies från tredje part som genereras av annonsörer, kan du
blockera dessa cookies genom att gå till Your Online Choices: www.youronlinechoices.eu.
E-postspårning
Vissa av de mail vi skickar till dig kan innehåll webbfyrar (transparenta GIF-bilder) eller
spårlänkar som gör att vi kan se när du har öppnat mailet och se vilka länkar som finns i
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mailet. Vi använder denna information för att veta vilka delar av våra mail som är mest
intressanta för dig.
Du kan radera dessa webbfyrar genom att radera mailet. Om du inte vill ladda ner dessa
webbfyrar till din dator eller andra mobila enheter, kan du välja att få våra mail som vanlig
text istället för HTML eller låta bli att öppna bilderna i mailet.
Kontakta oss
Om du har några andra frågor om vår Cookiepolicy är du välkommen att kontakta oss på:
GDPRSupport@brightstar.com
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