Cookiespolicy
På Träffas på riktigt webbplats används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och
används för att följa vad du gör på webbplatsen och som gör det möjligt att lagra och få tillgång till
upplysningar på din dator och andra enheter (till exempel mobiltelefon och surfplatta). Det gör vi dels
för att tjänsten ska fungera, dels för att göra det lättare för dig att använda tjänsten.
Vad är cookies?
Cookies är små textfiler som innehåller en sträng med tecken som kan placeras på din dator eller
mobilenhet och som unikt identifierar din webbläsare eller enhet. Vi kan använda tekniker som
cookies, pixlar och lokal lagring för att leverera, säkra och förstå produkter, tjänster och annonser. En
cookie gör tillexempel att du inte behöver logga in varje gång du besöker traffaspariktigt.se.
Cookien identifierar inte dig personligen, bara den webbläsare som är installerad på din dator och som
du använder vid besöket. Cookien innehåller inte virus, och den kan inte heller förstöra annan
information på din dator.
Olika cookies
Det finns två typer av cookies; permanenta cookies och sessionscookies. En permanent cookie ligger
kvar på din dator under en bestämd tid och används för att förbättra webbplatsen genom att få statistik
hur en besökare använder webbplatsen, till exempel vilka sidor som läses mest och hur användare rör
sig i navigeringen. En sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne
på en webbsida och den innehåller en ID-sträng som gör att man kan skilja en besökares webbläsare
från en annan besökares webbläsare. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.
På webbplatsen förekommer även så kallade tredjeparts-cookies från Google Analytics, som används
för statistik- och trafikmätningsändamål.
Vad används cookies till?
Vi använder cookies för automatisk inloggning och för att samla in statistik om trafiken på
webbplatsen. Med cookies och annan teknik kan en sida eller tjänst veta om din dator eller enhet har
besökt den tidigare. Den här tekniken kan sedan användas för att leverera produkter, tjänster och
annonser, hjälpa oss att förstå hur sidan eller tjänsten används, hjälpa dig att effektivt surfa bland
sidor, hjälpa dig att komma ihåg dina inställningar och i allmänhet förbättra din upplevelse av att
använda våra tjänster. Cookies kan även bidra till att den marknadsföring du ser online blir mer
relevant för dig och dina intressen.
Om du inte vill att cookies används
Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares
säkerhetsinställningar manuellt annars lagras cookies på din dator till ett bestämt datum och finns kvar
tills de går ut, se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Du kan även ställa in webbläsaren så att
du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Du har rätt att säga nej
till att vi lagrar cookies på din dator, men det innebär att du av funktionella skäl inte kan använda
webbplatsen. Du kan också välja på vilken nivå du vill acceptera cookies för din webbläsare.
Post- och telestyrelsen är tillsynsmyndighet på området, läs gärna mer om cookies på deras webbplats.
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